
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIV,  Nr. 7369marţi, 11 februarie 2014  16 pagini     1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă nu m ai avem  flotă,
Popescule,să zicem mersi că n-
au vândut şi marea.
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S-a re trocedat haotic, aiure a, în desconside-
rarea legii, şi anul tre cut s-a ve nit cu o altă
le ge (nr.165/2013) privind măsurile pentru f i-
nalizarea procedurilor de restituire în natură
sau prin e chivale nt, după o lungă istorie încărcată de abuzuri.
Ne lips ite şi la Dolj. Premie rul Victor Ponta a spus clar şi răspi-
cat că es te împotriva samsarilor. Păre a ş i convins de ceea ce
spunea. Fiindcă ăste a-s anecdote. Deşi multe nu mai sunt de
făcut,  poate că ar f i bine să o spune m clar: ide ea de restituire
in integrum a unor proprietăţi confiscate  cu o jumătate de
se col în urmă, culme a fiind atinsă după mini-revoluţia porto-
calie,  cu Tăriceanu,  Băsescu, Macovei în frunte, prin Legea
nr.247/2005, asumată, a fost o prostie imensă şi rotundă.
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SC Termo va fi
preluată de CEO
în luna aprilie

SC Termo SRL Craiova va fi
preluată de Complexul Energe-
tic la jumătatea lunii aprilie.
Locatarii care se aşteptau că,
odată cu această absorbţie, le
vor fi şterse penalităţile şi da-
toriile, nu trebuie să-şi facă ast-
fel de calcule. Directorul Mihai
Neaţu a precizat că niciodată nu
s-a pus problema în felul aces-
ta şi că locatarii vor fi preluaţi
cu tot cu datorii. „Chiar dacă
fuzionăm, ace le penalităţi şi
datorii nu au cum să fie stinse
din punct de  ve dere  conta-
bil....”, a precizat Mihai Neaţu.

Elevii de liceu din
Craiova care îşi doresc
să se implice în activităţi
extraşcolare au posibili-
tatea să se înscrie într-
un s tagiu de  voluntariat
la Muzeul Olteniei, care
le va aduce ca beneficii,
pe lângă participare a la
programele Secţie i de
Ştiinţele Naturii, şi
gratuităţi la evenimen-
te, pentru e i şi pe ntru
cei dragi.

A murit
la coadă la Taxe
şi Impozite

Program de voluntariat la Muzeul
Olteniei pentru liceeni craioveni
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$1 EURO ...........................4,4754 ............. 44754
1 lirã sterlinã................................5,3843....................53843
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METEO

Parþial
noros1 dolar SUA.......................3,2851........32851

1 g AUR (preþ în lei).......134,3701.....1343701
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Miniºtrii Justiþiei, Educaþiei
ºi Bugetului s-au înscris în PSD

Miniºtrii Robert Cazanciuc, Remus
Pricopie ºi Liviu Voinea s-au înscris,
ieri, în PSD, au declarat pentru Media-
fax surse din partid. Conform surselor
citate, cei trei au depus adeziunile chiar
în ºedinþa BPN al PSD de ieri, de la Pa-
latul Parlamentului. Robert Cazanciuc
este ministrul Justiþiei, Remus Pricopie
deþine portofoliul Educaþiei, iar Liviu
Voinea este ministru delegat pentru
Buget. Pânã acum, cei trei nu fãceau
parte din nici un partid politic. Preºe-
dintele PSD, Victor Ponta, a explicat ieri
cã prin aderarea celor trei miniºtri teh-
nocraþi la formaþiunea sa nu se schim-
bã structura Guvernului, pe partide,
aceºtia fiind consideraþi ca aparþinând
PSD ºi pânã acum. „Sigur, e bine sã fii
tehnocrat, dar la un moment dat, inevi-
tabil, îþi asumi avantajele ºi dezavanta-
jele sprijinului politic”, a spus Ponta
despre aderarea lui Cazanciuc, Prico-
pie ºi Voinea la PSD.

Comisia juridicã a Camere
i a avizat proiectul privind
reorganizarea STS

Comisia juridicã a Camerei Deputa-
þilor a avizat favorabil, ieri, propunerea
legislativã prin care Serviciul de Tele-
comunicaþii Speciale (STS) este reor-
ganizat într-un departament care va
funcþiona în structura Ministerului de
Interne. Proiectul de lege prevede cã
STS se reorganizeazã ca Departament
de Telecomunicaþii Speciale în cadrul
MAI ºi devine o structurã cu persona-
litate juridicã condusã de un secretar
de stat, ajutat de trei subsecretari de
stat, care sunt numiþi ºi eliberaþi din func-
þie de cãtre premier. Proiectul de lege va
fi dezbãtut la Camera Deputaþilor în pro-
cedurã de urgenþã, urmând sã fie anali-
zat în comisiile de apãrare ºi adminis-
traþie ºi apoi în plen. Membrii PNL din
Comisia de apãrare au solicitat însã, ieri,
ca discutarea proiectului sã fie amâna-
tã pentru sãptãmâna viitoare, din cau-
za faptului cã MAI nu are ministru.
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Comisiile Juridicã, pentru Apãrare ºi Administra-
þie din Senat propun ca limita maximã de vitezã în
localitãþi sã fie de 60 km/h, potrivit unui amenda-
ment la proiectul de lege de modificare a Codului
rutier, adoptat, ieri, de membrii acestor comisii. Po-
trivit Codului Rutier în vigoare, limita maximã de
vitezã în localitãþi este de 50 km/h. De asemenea,
senatorii au votat ca limita maximã de vitezã în afara
localitãþilor (pe drumurile expres, precum ºi pe cele
naþionale europene) sã fie de 110 km/h pe drumurile
expres, pentru posesorii de permis auto categoria
B, în loc de 100 km/h, cât este acum. Aceleaºi trei
comisii senatoriale au hotãrât ieri menþinerea în Co-
dul Rutier a prevederii potrivit cãreia, pentru amen-
zile contravenþionale de pânã la 1.700 lei (20 punc-
te-amendã), contravenientul poate achita pe loc
agentului constatator jumãtate din minimul amenzii.
Propunerea de menþinere a acestei reglementãri a
fost fãcutã de preºedinte Comisiei pentru Adminis-
traþie, Darius Vâlcov (PSD). „Am decis sã menþinem
actuala prevedere, pentru cã sunt puºi foarte mulþi
oameni pe drumuri. Dacã doreºti sã îþi plãteºti amen-
da pe loc de ce sã nu poþi sã o faci?”, a explicat
acesta, la finalul ºedinþei. Membrii comisiilor au sta-
bilit, de asemenea, sã se menþinã prevederea care
stabileºte cã, în acest caz, agentul constatator eli-
bereazã contravenientului chitanþa reprezentând
contravaloarea amenzii, nemaifiind necesarã înche-
ierea procesului-verbal de constatare a contraven-
þiei dacã nu se dispune ºi o sancþiune contravenþi-

Mai multe  comis i i  senator ia le  propun ca l imitaMai  multe  comis i i  senator ia le  propun ca l imitaMai  multe  comis i i  senator ia le  propun ca l imitaMai  multe  comis i i  senator ia le  propun ca l imitaMai  multe  comis i i  senator ia le  propun ca l imita
de vitezã în localitãþi  sã f ie de 60 km/hde vitezã în localitãþi  sã f ie de 60 km/hde vitezã în localitãþi  sã f ie de 60 km/hde vitezã în localitãþi  sã f ie de 60 km/hde vitezã în localitãþi  sã f ie de 60 km/h

onalã complementarã. Senatorii au revenit, luni, prin
vot, respingându-l, asupra unui amendament ad-
optat anterior, propus de senatorul Nicolae Moga,
prin care se instituia obligaþia pentru conducãtorii
de autoturisme care au o vechime mai micã de un an
de la obþinerea permisului de conducere sã fie înso-
þiti de o persoanã adultã, membru al familiei sau
posesor al permisului de conducere cu o vechime

de cel puþin 5 ani, în deplasarea pe timp de noapte.
Aceºtia au respins, de asemenea, ºi un alt amenda-
ment aprobat anterior, care stabilea obligaþia pentru
ºoferii începãtori „sã nu conducã vehicule din cate-
goria Â sau BE cu o putere a motorului mai mare de
110 kw” ºi „sã nu conducã vehicule din categoriile
A1, A2 (daca nu a posedat anterior A1), B1, Â si BE
pe timpul nopþii pe drumurile acoperite cu gheaþã,
zãpadã, polei”. Astãzi, senatorii celor trei comisii
urmeazã sã decidã dacã prin noul Cod Rutier va fi
interzis cu desãvârºire consumul de alcool înainte
de urcarea la volan, dupã ce în ºedinþa de ieri aces-
tui amendament i-a lipsit un singur vot pentru ad-
optare. Proiectul de lege luat în discuþie de comisii
prevede interdicþia conducerii unui vehicul de cãtre
o persoanã aflatã sub influenþa bãuturilor alcoolice,
având o concentraþie alcoolicã de peste 0,15 mg/l
alcool pur în aerul expirat sau 0,2 g/l alcool pur în
sânge, ori a substanþelor, produselor stupefiante
sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
Guvernul, care este iniþiatorul proiectului, a explicat
cã aceastã completare a Codului Rutier în vigoare
este necesarã deoarece reglementãrile actuale nu
prevãd „în mod distinct ºi imperativ” aceastã inter-
dicþie, ea fiind dedusã din existenþa unei norma de
sancþionare cu caracter penal sau contravenþional,
dupã caz. Executivul a mai propus ºi reducerea pra-
gului nivelului alcoolemiei de la care fapta este con-
sideratã infracþiune de la 0,8 g/l alcool pur în sânge
în prezent, la 0,5 g/l alcool pur în sânge.

„Lucrurile par simple la prima ve-
dere. În realitate, e o birocraþie
destul de complicatã”, a recunos-
cut acesta. Profitând de acest mo-
ment, a explicat Iohannis, la întâl-
nirea USL de ieri, de la Vila Lac 1,
s-a discutat despre faptul cã este
un „moment potrivit pentru a dis-
cuta modificãri pe care ºi alte par-
tide le doresc”, lucru care urmea-
zã sã se întâmple astãzi. Abia dupã
ce se ajunge la un acord în USL,
se va merge în Parlament pentru
validare, a declarat primarul Sibiu-
lui. Totuºi, dacã astãzi discuþiile
vor decurge normal, liderul PNL,
Crin Antonescu, crede cã se va pu-
tea face o reuniune a plenului chiar
mâine, dar cã „rãmâne de vãzut”.
Acesta a mãrturisit cã nu are emo-
þii privind votul în plen. „Nu avem
de ce sã avem emoþii dacã avem o
înþelegere încheiatã la nivelul
alianþei, pentru cã avem o majori-
tate de peste 70% în Parlament”, a
spus Antonescu.

Ministru de Interne ºi vice-premier
pe probleme economice

Între timp, premierul Victor Pon-
ta a încercat ieri sã mai clarifice un

Preºedintele PSD, Victor Ponta, cel al UNPR, Ga-
briel Oprea, ºi liderul PC, Daniel Constantin, au sem-
nat ieri protocolul de înfiinþare a alianþei electorale
Uniunea Social Democratã (USD) pentru alegerile eu-
roparlamentare. „Este o alianþã electoralã care îºi pro-

PSD, UNPR ºi PC au format alianþa electoralã Uniunea Social Democratã
pune, fãrã nici un fel de teamã, sã câºtige primul loc în
încrederea electoratului român în confruntarea pe care
o vom avea pe 25 mai, sã dovedeascã capacitatea de a
lucra împreunã atât în structurile europene, în structu-
rile naþionale, guvernamentale, parlamentare ºi loca-

le”, a spus Ponta. El a adãugat cã aceastã alianþã elec-
toralã, care cuprinde trei dintre partidele USL ºi are
douã dintre literele USL, îºi propune sã aibã 100%
mesajul, acþiunea ºi obiectivele cu care, din 2011 pânã
acum, USL s-a prezentat în faþa oamenilor.

USL decide astãzi noua structurã a Guvernului

aspect care þine de numirea lui Io-
hannis ca vicepremier. Astfel, deºi
va fi ministru al Afacerilor Inter-
ne, „Klaus Iohannis se va ocupa,
din postura de vicepremier, de par-
tea economicã - e o soluþie pe care
am discutat-o ºi pe care o batem
în cuie mâine (n.r. - astãzi), dar e
un lucru bun”. Ponta a infirmat va-
rianta potrivit cãreia Iohannis va
fi subordonat vicepremierului Ga-
briel Oprea, dar ºi pe aceea cã
Oprea va fi retras din Guvern. A
spus însã cã USL va redesena în
ºedinþa de astãzi atribuþiile vice-
premierilor ºi cã PSD nu are de
gând sã schimbe nici un titular.
„PSD nu face modificãri de oameni
la ministere, singurul care va ple-
ca va fi Dan Nica (n.r. – ministrul
pentru Societatea Informaþionalã),
va candida la PE, dar nu pleacã
chiar acum, ci probabil înainte de
campanie”, a subliniat Ponta.

ANI atrage atenþia
cã e incompatibilitate

Nu este însã clar cum vor rezol-
va liderii USL problema posibilei
incompatibilitãþi a lui Klaus Iohan-
nis, care deþine în acest moment

funcþia de primar. ªi, potrivit Agen-
þiei Naþionale de Integritate, care
s-a pronunþat la solicitarea Secre-
tariatului General al Guvernului, o
persoanã cu o funcþie de ales lo-
cal trebuie sã demisioneze din
funcþie înainte sã fie numitã într-
un post de membru al Guvernului.

Reprezentanþii ANI fac trimitere în
rãspunsul lor la articolul 86 din
Legea 161/2003, conform cãruia o
astfel de persoanã trebuie sã de-
clare cã nu se aflã într-o stare de
incompatibilitate încã de la data
depunerii jurãmãntului sau, dupã
caz, a numirii în funcþie.

Prim-vicepreºedintele PNL, primarul Sibiului Klaus Io-
hannis, a anunþat ieri, într-o conferinþã de presã, cã la
întâlnirea de astãzi a USL toate partidele din Uniune vor
veni cu propunerile pe care le doresc de modificare a
structurii Guvernului, dupã care se va merge în Parla-

ment pentru vot. Iohannis a reamintit cã, având în vede-
re cã PNL a propus ca el sã preia funcþia de vicepremier
ºi ministru al Afacerilor Interne, acest lucru presupune
modificarea structurii Guvernului, ceea ce nu se poate
face decât în Parlament.
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Preluarea SC Termo de către
CEO (Complexul Energetic Olte-
nia) este în cărţi şi se va materiali-
za la jumătatea lunii aprilie când vor
fi definitivate toate formalităţile în
acest sens. Directorul Termofică-
rii, Mihai Neaţu, a avansat acest
termen ca sigur pentru primăvară,
menţionând şi condiţiile în care se
va face absorbţia. Potrivit acestu-
ia, locatarii din Craiova, care figu-
rează cu datorii mari către socie-
tatea de distribuţie, nu vor putea
scăpa de ele, noul adminis trator
preluând abonaţii racordaţi la re-
ţeaua publică de alimentare cu
energie termică laolaltă cu restan-
ţele pe care le deţin. „La jumătatea
lunii aprilie se va face preluarea.
Ce trebuie să ştie locatarii este că
nu vor scăpa de datorii aşa cum
cred o parte dintre ei”.

Mâine,  craiovenii care locuiesc în cartierul „Valea
Roşie” nu vor avea apă rece  la robine te.  Vor fi afe c-
tate doar blocurile care  sunt deservite  de  staţia de
hidrofor de pe lângă PT nr.  1, iar apa va fi oprită
timp de şase ore , în intervalul de  la 10.00 ş i până la
16.00.  Alimentarea cu apă potabilă se sis tează la blo-
curile  nr. 10 ve chi (scările 1 şi 2);  12 vechi (scările  1
şi 2);  19 (scările 1 şi 2);  20 (scările 1 şi 2); 21 (scările
1-4); 22 (scările  1-6); 23 (scările  1-6); 24 (scările 1-
6); 25 (scările 1-3); 26 (scările 1 şi 2);  27 (scările 1 şi
3); 28 (scările A-C); 29 (scările A-C); 30 (scările A-
C); 31 (scările 1-4);  32 (scările 1-4);  33 (scările A şi

Se opreşte apa în cartierul „Valea Roşie”
B); 41 (scările 1 şi 2);  42 (scările 1 şi 2); 43 (scările  1
şi 2).  Motivul între ruperii alimentării cu apă potabi-
lă este efectuare a unor lucrări de montare a unui
grup automat de pompare. „Atenţionăm utilizatorii
de  apă potabilă din zonele menţionate  că,  datorită
manevrelor de  golire  şi umplere  a sistemului public
de  alimentare  cu apă potabilă,  ocazional, se  pot pro-
duce modificări ale calităţii ape i potabile din punct
de  vedere al turbidităţii şi culorii. La apariţia ace s-
tor fe nomene se va e vita consumul de apă potabilă,
până la limpe zirea e i”,  se arată într-un comunicat al
Companiei de Apă Oltenia.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

SC Termo SRL Craiova va fi preluată de
Complexul Energetic la jumătatea lunii aprilie.
Locatarii care se aşteptau că, odată cu această
absorbţie, le vor fi şterse penalităţile şi datoriile,
nu trebuie să-şi facă astfel de calcule. Directorul
Mihai Neaţu a precizat că niciodată nu s-a pus
problema în felul acesta şi că locatarii vor fi
preluaţi cu tot cu datorii.

Fuziunea nu
implică stingerea
datoriilor
locatarilor

Mihai Neaţu susţine că stinge-
rea datoriilor pe care le au locatarii
nu se poate face şi că niciodată nu
s-a r fi pus problema în acest sens.
„Chiar dacă fuzionăm, acele pena-
lităţi şi datorii nu au cum să fie stin-
se din punct de vedere contabil.
Empiric vorbind, dacă aducem în
discuţie o astfel de stingere de da-
torii înseamnă, de fapt, o diminua-
re a profitului. Şi atunci datoriile
trebuie să fie preluate, nu există
termenul de stingere de datorii. E
o formulă pe care o folosim în lim-
bajul de zi cu zi, dar nu ai cum să

o faci”, a explic at
directorul SC Termo

SRL. Potrivit autorităţilor, la vre-
mea respectivă, noiembrie 2012,
când consilierii craioveni au votat
în unanimitate preluarea, s-a vor-
bit într-adevăr despre o eliminare
a penalităţilor, dar despre cele care
sunt cauzate de reţeaua de distri-
buţie, şi nu cele ale locatarilor.

Pierderi de 10 %
pe conductele
subterane

Potrivit conducerii SC Termo
SRL Craiova, pierderile de pe re-

ţeaua publică – cauzate de faptul
că ac eas ta este foarte veche –
sunt cifrate în acest moment la 8-
10% ş i sunt suportate integral de
către furnizor. Asta înseamnă că
nimic din ce se pierde în subtera-
nele oraşului nu intră pe fac tura
de plată a craiovenilor.  „Eu nu am
voie să bag în preţ nimic. Dacă
mă prinde că bag în preţ, ANRSC-
ul mă poate închide. Avem pier-
dere de 8-10% pe care nu o fac-
turăm la nimeni”, a menţionat Mi-
hai Neaţu. La momentul în care
aleşii locali şi-au dat acordul în
privinţa ac estei preluări, s-a vor-

bit despre o investiţie masivă în
c onductele de dis trubuţie. S-a
avansat o sumă de 90 milioane de
euro cu care CEO ar urma să rea-
biliteze reţeaua de distribuţie a
agentului termic din Craiova, apre-
ciată la o lungime de peste 450 de
kilometri.

Asociaţiile
de proprietari
au datorii mari

Datoriile loc atarilor către SC
Termo SRL Craiova sunt,
potrivit conducerii, mai mari
faţă de ac eeaşi perioadă a
anului trec ut.  Directorul
Mihai Neaţu a precizat, într-
o c onferinţă de presă, pe
care a sus ţinut-o săptămâ-
na trecută,  că loc atarii au o
datorie de 122 milioane de
lei către Termo,  reprezen-
tând energia termică factu-
rată şi neîncasată, plus  pe-
nalităţile care au fost c alcu-
late din cauza vechimii lor.
La rândul ei, SC Termo Cra-
iova are o datorie către pro-
prii furnizori,  în sumă de
215 milioane de lei. 55 de
milioane de lei din acest to-
tal o reprezintă numai pe-
nalităţile pe care CET-ul i le-
a calculat de-a lungul ani-
lor.  Suma este câştigată în
instanţă şi instituită cu titlu
executoriu.

Mihai Neaţu
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Aglomeraþia de la sediul Direc-
þiei de Taxe ºi Impozite Craiova
s-a mutat, ieri, din interiorul in-
stituþiei, afarã. Asta din cauza unei
tragedii petrecute în jurul prânzu-
lui. Un craiovean în vârstã de 64
de ani, Sergiu Fizãdeanu, a mers
ºi el sã-ºi plãteascã dãrile. Încã
de când urca scãrile cãtre ghiºee
bãrbatul s-a vãitat cã nu se simte
bine, a fost ajutat de alte persoa-
ne, însã odatã ajuns la rând, omului

Inspectoratul de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj
participã, începând cu trimestrul al IV-lea 2013,
în calitate de partener/co-beneficiar la activi-
tãþile prevãzute în cadrul proiectului Dezvol-
tarea unei reþele profesionale de aplicare a legii
în România, Ungaria, Serbia ºi Bulgaria impli-
catã în lupta împotriva contrabandei ºi con-
trafacerii de þigãri, al cãrui aplicant este In-
spectoratul de Poliþie Judeþean Arad. Proiectul
este finanþat în cadrul programului HERCU-
LE II – Training, se desfãºoarã pe o duratã de
10 luni (01.10.2013 – 01.08.2014 ) ºi are un
buget de 70.529,05 euro, din care 56.119,96
euro reprezintã contribuþia OLAF (Oficiul Eu-
ropean de Luptã Antifraudã).

Incidentul s-a petrecut duminicã dupã-
amiazã, în oraºul Filiaºi. În jurul orei 14.00,
jandarmi din cadrul Grupei de Supraveghere
ºi Ordine Publicã Filiaºi de la Inspectoratul
de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj au fost anun-
þaþi de o persoanã cã doi copii, care se jucau
pe gheaþa formatã pe lacul de agrement din
zona centralã a oraºuluii, au cãzut în apã când
gheaþa a cedat sub greutatea lor ºi sunt în
pericol de înec. La faþa locului s-au deplasat
imediat cei 4 jandarmi ai echipei care, împre-
unã cu 3 agenþi de poliþie sosiþi ºi ei în zonã,
au improvizat din scuturile de protecþie do-
uã sãnii cu ajutorul cãrora, doi dintre jandarmi
au reuºit sã se deplaseze pe gheaþã pânã la
copii. Cei doi copii, în vârstã de 8 ani ºi res-
pectiv 9 ani, au fost scoºi, în cele din urmã,
din apã, aºezaþi pe scuturile de protecþie ºi
traºi la mal de cãtre ceilalþi colegi, cu ajutorul
unor chingi. Pentru cã localnicii sunaserã în-
tre timp ºi la 112, la locul incidentului a ajuns
ºi un echipaj de ambulanþã, copiii fiind trans-
portaþi la Spitalul Filiaºi în vederea acordãrii

Potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj, vineri dupã-amiazã,
la Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Bechet, judeþul Dolj, s-au
prezentat pentru a ieºi din þarã, cu
un autoturism marca BMW, patru
cetãþeni sârbi. Cu ocazia controlu-
lui fãcut în autoturism, poliþiºtii de
frontierã au descoperit între scau-
nul din dreapta faþã ºi bancheta din
spate, acoperitã cu pãturi ºi bagaje,
o persoanã de sex feminin. În urma
cercetãrilor s-a stabilit cã este vor-

Cel mai grav eveniment s-a
înregistrat duminicã, în comuna
Daneþi. Pompierii din Bechet au
intervenit cu o autospecialã pen-
tru stingerea unui incendiu izbuc-
nit la gospodãria lui Auricã Smã-
rãndache, din satul Locusteni. La
sosirea echipajului de intervenþie,
dormitorul imobilului era plin cu
fum dens, iar proprietarul, în vâr-
stã de 75 ani, a fost gãsit dece-
dat. În urma verificãrilor, cadre-
le ISU Dolj au stabilit cã flãcãrile
au pornit de la o þiagarã aprinsã
lãsatã la întâmplare.

A murit la coadã la TA murit la coadã la TA murit la coadã la TA murit la coadã la TA murit la coadã la Taxe ºi Impoziteaxe ºi Impoziteaxe ºi Impoziteaxe ºi Impoziteaxe ºi Impozite
Un craiovean de 64 de ani a de-

cedat, ieri, la sediul Direcþiei de
Taxe ºi Impozite Craiova, din Pia-
þa Centralã din municipiu. Bãrba-

i-a venit rãu ºi a cãzut. A fost so-
licitatã o ambulanþã la faþa locu-
lui ºi toate persoanele aflate în in-
terior au fost evacuate. Medicii
au demarat imediat manevrele de
resuscitare, însã dupã mai bine
de jumãtate de orã de încercãri,
au renunþat, declarând decesul
bãrbatului. Au sosit ºi poliþiºti ai
Secþiei 4 Craiova împreunã cu un
criminalist, pentru cercetãri, iar
dupã ce au luat legãtura cu fami-

lia bãrbatului ºi cu medicul de
familie al acestuia, s-a stabilit cã
suferea de o boalã gravã la plã-
mâni ºi este posibil ca efortul fã-
cut sã-i fi fost fatal.

„Cadavrul a fost ridicat ºi
transportat la morgã în vederea
efectuãrii necropsiei ºi stabilirii cu
exactitate a cauzei decesului”, ne-
a declarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

tului i-a venit rãu, iar medicii de pe
ambulanþa chematã la faþa locului
l-au resuscitat mai bine de jumã-
tate de orã, însã fãrã nici un folos.

IPJ Dolj, partener într-un proiect cu fonduri europeneCopii salvaþi de la înec de jandarmi
Doi copii, în vârstã de 8, respec-

tiv 9 ani, au fost salvaþi de jan-
darmi de la înec, dupã ce gheaþa
lacului din Filiaºi unde se jucau a
cedat sub ei. Copiii au fost preluaþi
de o ambulanþa ºi duºi la spital,
unde au primit îngrijiri medicale,
fiind în afara pericolului.

Bãtrân decedat în incendiul pornit de la o þigarã
Poliþiºtii de frontierã

din cadrul PTF Bechet au
depistat într-un autotu-
rism, ascunsã sub pãturi
ºi bagaje, o minorã care a
încercat sã iasã fraudulos
din þarã. Fata nu avea
acordul pãrinþilor ca sã
pãrãseascã þara.

ba despre o minorã în vârstã de 17
ani, cetãþean român, care a încer-
cat sã iasã fraudulos din þarã întru-
cât nu avea acordul pãrinþilor.

Poliþiºtii de frontierã au întocmit
minorei dosar penal pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de tentativã de tre-
cerea frauduloasã a frontierei de
stat, iar cetãþenilor sârbi pentru
complicitate la tentativã de trecerea
frauduloasã a frontierei de stat. Ul-
terior, minora a fost predatã pãrin-
þilor, dupã cum au precizat repre-
zentanþii STPF Dolj.

Pompierii doljeni au avut un week-
end “de foc”,  la propriu, fiind nevoiþi
sã intervinã pentru stingerea mai mul-
tor incendii izbucnite în Craiova, dar ºi
în judeþ. Un bãrbat din comuna Daneþi
a fost gãsit mort în locuinþa sa, dupã ce
pompierii au stins flãcãrile pornite,
cel mai probabil, de la o þigarã lãsatã
aprinsã la întâmplare de proprietar.

Un incident care
a dus la activarea
grupei operative a
ISU Dolj s-a petre-
cut vineri searã în Craiova ºi, din
fericire, nu s-a soldat cu victi-
me. Pompierii au fost anunþaþi de
un incendiu izbucnit pe strada
Brestei, la o halã de prelucrare a
rumeguºului. Þinând seama cã
era vorba despre materiale uºor
inflamabile, la faþa locului au fost
trimise douã autospeciale de in-
tervenþie, pompierii gãsind hala
de producþie brichete rumeguº

cuprinsã de flãcãri.
“Din cauza unei scântei me-

canice, au ars aproximativ 1.500
kg rumeguº, grinzile din lemn ale
halei ºi mai multe echipamente de
prelucrare a rumeguºului. Din fe-
ricire, nu au rezultat victime, iar
incendiul a fost lichidat în peri-
metrul gãsit”, a declarat mr. Flo-
rin Cocoºilã, purtãtorul de cuvânt
al ISU Dolj.

Obiectivul proiectului este pregãtirea lucrã-
torilor implicaþi în lupta împotriva fraudei în
România, Republica Ungarã, Serbia ºi Bulga-
ria, urmãrindu-se facilitarea schimbului de in-
formaþii, experienþã ºi bune practici în preve-
nirea fraudei în detrimentul intereselor finan-
ciare ale Uniunii; creºterea expertizei celor
implicaþi în lupta împotriva contrabandei cu
þigãri ºi a contrafacerii de þigarete; facilitarea
contactelor directe ºi a unei cooperãri trans-
frontaliere îmbunãtãþitã la nivelul experþilor din
cadrul instituþiilor cu competenþe în domeniu
din zona þintã ºi cartografierea tendinþei actua-
le în lupta împotriva contrabandei cu þigãri ºi a
contrafacerii în cele 4 þãri.

Pe durata proiectului, pe lân-
gã activitãþile specifice, se vor or-
ganiza un seminar internaþional
ºi acþiuni comune de verificãri
specifice în punctele de trecere
a frontierei: Nãdlac-Nagylak,
Jimbolia-Kikina Crinja, Porþile de
Fier 1 – Djerdap I, Calafat-Vi-
din. De asemenea, pe baza ex-
perienþei, va fi redactat ºi distri-
buit un Manual-studiu de evalua-
re a politicilor ºi practicilor ope-
rative ºi strategice existente în
prevenirea ºi combaterea contra-
bandei ºi contrafacerii de þigãri
în þãrile partenere, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

îngrijirilor medicale de specialitate. Din feri-
cire, starea lor de sãnãtate este bunã ºi au
scãpat cu o sperieturã zdravãnã.

În ceea ce-i priveºte pe salvatorii lor, cei
patru subofiþeri din cadrul IJJ Dolj – plt. Io-
nuþ Pîslan, plt. Valentin ªotea, plt. adj. Irinel
Tudoricã ºi plt. Adj. Nicolae Nedelcu – vor fi
recompensaþi de conducerea unitãþii.

“Pentru curajul de care au dat dovadã,
jandarmii care au participat la salvarea ce-
lor doi copii au fost felicitaþi de conducerea
I.J.J. Dolj ºi urmeazã sã fie recompensaþi
conform prevederilor regulamentelor mili-
tare în vigoare”, a precizat cpt. Ion Þapu,
ofiþer de presã al IJJ Dolj.
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Când amatorii sunt... şmecheri
Comisia judeţeană pentru stabilirea drep-

tului de proprietate asupra terenurilor, prezi-
dată, conform legii, de reprezentantul Guver-
nului în teritoriu, a lăsat în dese rânduri im-
presia că este formată din amatori... şme-
cheri. Aidoma unor frizeri care fac stomato-
logie. Că toate hotărârile ei vizând grăbirea
destructurării SCDA Şimnic – ţintă predilec-
tă – au căzut ca popicele lovite de bile prin
instanţele de judecată, n-a contat. Caz fără
precedent. Şi, mai mult, ca şi cum nimic nu
s-ar fi întâmplat, prin forme clare şi cristali-
ne de abuz în serviciu, s-a „dat bătaie” înain-
te. Astfel, hotărârea Comisiei judeţene pentru
aplicarea Legii nr. 247/2005 care prevedea
trecerea suprafeţei de 565,86 ha de la SCDA
Şimnic, adică din domeniul public al statului

în domeniul privat al comunei Şimnicu de
Sus, pentru punerea în posesie a „persoane-
lor îndreptăţite”, a căzut în instanţă, pe moti-
vul nerespectării prevederilor Legii nr. 213/
1998, cu modificările şi completările ulterioa-
re. Mai întâi la instanţa de fond (Sentinţa Ci-
vilă nr.2141/10.02.2009 a Judecătoriei Cra-
iova), apoi la instanţa de recurs, care a men-
ţinut sentinţa ca definitivă şi irevocabilă (De-

Retrocedarea şi efectele
secundare, la care te doare capul!

MIRCEA CANŢĂR
S-a retrocedat haotic, aiurea, în desconsiderarea

legii, şi anul trecut s-a venit cu o altă lege (nr.165/
2013) privind măsurile pentru finalizarea proceduri-
lor de restituire în natură sau prin echivalent, după o
lungă istorie încărcată de abuzuri. Nelipsite şi la Dolj.
Premierul Victor Ponta a spus clar şi răspicat că este
împotriva samsarilor. Părea şi convins de ceea ce
spunea. Fiindcă ăstea-s anecdote. Deşi multe nu mai
sunt de făcut, poate că ar fi bine să o spunem clar:
ideea de restituire in integrum a unor proprietăţi con-
fiscate cu o jumătate de secol în urmă, culmea fiind
atinsă după mini-revoluţia portocalie, cu Tăriceanu,
Băsescu, Macovei în frunte, prin Legea nr.247/2005,
asumată, a fost o prostie imensă şi rotundă. Mulţi cre-
deau, de la bun început, că îi aşteaptă o viaţă nouă
post-decembristă, nu recuperarea „paradisului pier-
dut” interbelic, când se „lăfăia în bunăstare şi prospe-

cizia Civilă nr.116/15.05.2009). Comisia ju-
deţeană a ignorat dispoziţiile legale şi a conti-
nuat să emită acte subsecvene de validare,
respectiv aprobarea procesului verbal de de-
limitare (HCJ nr.1351/23.09.2008), eliberând
titluri de proprietate şi aprobând planuri de
parcelare în perimetre despre care se ştia că
nu erau derobate de orice sarcină, fiind şi
domeniul public al statului. Cum se cheamă
asta altfel decât abuz în serviciu, fapt incri-
minat de lege? La poziţia 45 din Anexa 29 la
HCJ nr.1262/6.08.2008 erau înscrişi Bratu
Ştefan şi Bratu Gheorghe, ambii în viaţă, cu
suprafaţa de 32,98 ha, pe numele acestora
eliberându-se TDP-urile cu nr.11490/
14.10.2008 şi nr.12239/27.10.2008, identifi-
cându-se tarlaua şi parcela, de către Comisia
judeţeană pentru stabilirea dreptului de pro-

prietate asupra terenurilor, cu concur-
sul nemijlocit al Oficiului de Cadas-
tru şi Publicitate Imobiliară Dolj
(OCPI), deşi precizările exprese ale
legii nu permiteau aşa ceva. Nu le mai
reiterăm. Am făcut-o cu alte ocazii.
Titlurile de proprietate se emit celor
îndreptăţiţi de lege doar în momentul
în care terenul revendicat nu face
obiectul vreunei acţiuni judecătoreşti
şi dacă se întâmplă acest lucru se
aşteaptă soluţia definitivă. La datele
de 27.10.2008 şi 14.10.2008, când
s-au eliberat TDP-urile menţionate, se
avea „cunoştinţă” de plângerea for-
mulată împotriva hotărârii comisiei ju-
deţene şi, conform prevederilor art.6
al.2 din Legea nr. 1/2000, corobora-
te cu dispoziţiile art.57 din Legea nr.
18/1991, se suspenda executarea.
Acest detaliu a fost menţionat de toate
instanţele din ţară pe la care s-a făcut
turism de către cei implicaţi, dar o ase-
menea teză nu avea căutare la Prefec-
tura Dolj. Despre comicii care popu-
lează actuala comisie de aplicare a Le-
gii 165/2013, cu altă ocazie. Ei, legea!

Jocuri imobiliare prin „procură
specială”

Bratu Gheorghe şi Bratu Ştefan din
Craiova, din motive de ei ştiute, au îm-
puternicit-o prin „procură specială”
pe o anume mandatară, Neagu Floren-

tina Emilia, din Craiova, să le reprezinte intere-
sele la Primăria Şimnicu de Sus, Prefectura
Dolj, Administraţia Financiară, instanţele jude-
cătoreşti în vederea obţinerii titlului de proprie-
tate pentru suprafaţa de teren de 32,93 ha, pe
un amplasament convenabil, şi să-l vândă dom-
nului Silvian Cristescu, în condiţiile contractului
de promisiune bilaterală de vânzare-cumpăra-
re, autentificat sub nr.138/31.01.2008 de un

notar public din Craiova. Ceea ce s-a şi în-
tâmplat. După ce TribunalulTimiş (Decizia
civilă nr. 1412/R-6 decembrie 2012) - unde
fusese strămutată cauza - a respins calita-
tea procesuală a SCDA Şimnic, care solici-
tase anularea TDP-urilor menţionate, Direc-
ţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, pentru
Ministerul Finanţelor Publice, ca reprezentant
al statului român, a chemat în judecată Comi-
sia judeţeană Dolj de aplicare a Legii nr. 1/
2000, Comisia locală Şimnicu de Sus, pe Bratu
Gheorghe şi Bratu Ştefan, Cristescu Silvian şi
Cristescu Elena şi a solicitat, la rândul său,
nulitatea absolută a TDP nr.12239/27.10.2008,
precum şi a procesului verbal de punere în
posesie, de asemenea a tuturor actelor sub-
secvente încheiate, respectiv contractele de
vânzare-cumpărare (nr.1352/30.10.2008 –
pentru terenul din T127 P3, nr.1513/2008 –
pentru terenul din T128 P1 şi P2, nr.1494/
9.12.2008 – pentru terenul din T127 P1793,
precum şi pentru celelalte suprafeţe de teren).
Fiindcă se întâmplase o altă minune. Anul tre-
cut, pe data de 15 februarie, Silvian Cristes-
cu şi Elena Cristescu, în calitate de vânză-
tori, au înstrăinat numiţilor Irimia Roxana,
administrator principal la SC Logano SRL
Craiova, şi Lica Dorin Iulian, din Craiova,
prin act notarial, suprafaţa de 460 metri pă-
traţi în T127 P1783, teren în extravilanul co-
munei Şimnicu de Sus. În acţiunea formula-
tă de DGFP Dolj apar şi numele lui Şchiopu
Dragoş Florian şi Ilinca Ştefan, ambii din Cra-
iova, şi ei promitenţi „cumpărători” de tere-
nuri de la Silvian Cristescu şi Elena Cristes-
cu. Povestea este realmente încâlcită şi s-a
dorit să fie aşa, de către regizorii ei. Ce spu-
nea premierul Victor Ponta? A, ne-am rea-
mintit: e categoric împotriva samsarilor.

ritate” tot neamul românesc. Şi metastaza s-a insta-
lat. Unii cetăţeni au fost abuzaţi şi despăgubirea era
necesară. Hotărât lucru. Dar, printr-un sistem clar de
despăgubiri şi cu limite superioare transparente. S-a
dorit însă refacerea lumii interbelice, cu luminile şi
umbrele ei. Mai mult umbre. Aşa au apărut, fără să
întârzie, şi samsarii imobiliari, declanşându-se o fu-
rioasă comercializare de drepturi succesorale şi re-
trocedări halucinante, în dispreţul legislaţiei existen-
te. La mare căutare au devenit decedaţii, nu viii. S-a
vorbit de „Comisia Călăraşi”, o comisie parlamenta-
ră de anchetă care să verifice circumstanţele cumpă-
rării unei suprafeţe de teren (circa 300 de hectare) de
către fiica cea mare a preşeedintelui Traian Băsescu,
în comuna Nana. În context, o „Comisie Dolj” ar fi
realmente binevenită, deşi după două comisii de veri-
ficare, una din partea Ministerului Agriculturii (Corpul

de Control al ministrului) şi alta a Ministerului Admi-
nistraţiei şi Internelor (Direcţia Generală Control şi
Audit Intern), decidenţii Prefecturii Dolj, care condu-
ceau Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor şi-au dat coate, făcân-
du-şi discret cu ochiul. Şi era jale mare prin actele de
verificare. Când actualul reprezentant al Guvernului,
Marius Deca, a fost paraşutat în funcţia actuală, „băie-
ţii descurcăreţi” l-au cântărit repede, fiindcă era... ce
trebuia: om aparent de treabă, fără vreo slujbă conclu-
dentă anterior, de la care să se revendice în adminis-
traţia publică locală, lipsit de subtilitate juridică, deloc
bănuit de vreo contingenţă cu pachetul de legi funcia-
re în vigoare şi de autoritatea morală de a-i întreba pe
subalterni: „Bă, ce dracu’ aţi făcut?”. Şi motive exis-
tau, cum se spune, cu carul! Şi la unul dintre ele ne
vom referi, fiindcă este realmente de competenţa or-
ganelor abilitate ale statului.
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GEORGE POPESCU

N-aş fi aflat, probabil, despre existenţa, în
spaţiul nostru public, a unei mişcări de dreap-
ta, al cărei… centru (cu circumferinţa…ni-
ciunde) emanator de poziţii simili-legionare
şi ortodox-maniheiste e un site cu titlul „În
linie dreaptă”, dacă nu mi-ar fi atras atenţia
poetul şi publicistul Dorin Tudoran. De alt-
fel, fără diligenţele reputatului scriitor, despre
ale cărui cărţi şi a cărui poziţie anti-ceauşistă
am şi scris cu câţiva ani în urmă, n-aş fi avut
nici măcar curiozitatea să iscodesc presupu-
se „ideologii” proiective de dreapta în ograda
unor sinecurişti seduşi de dubioasa şi volant-
volaltila „catedră” anti-comunistă a lui Vladi-
mir Tismăneanu. Tocmai Dorin Tudoran,
într-un serial-suită de reacţii (admirabile sti-
listic şi seducătoare prin filtrul unui calibrat
ironism  (a se vedea http://www.dorintudo-
ran.com), mi-a deturnat curiozitatea, confis-
cându-mi astfel din timpul ce-ar fi meritat,
cred, o altă utilitate.

Intrat, cu un duios sentiment de „ilegalita-
te”, în magma respectivului site, ceea ce m-
a izbit înainte de toate a fost – şi este – o
puternică senzaţie de gândire la grămadă, cu
o unică tentă de subsidiaritate: un anti-mar-
xism de dugheană, revolut şi incongruent, al

cărui unic mobil pare a fi denunţul ultragiant
al unei Românii „ocupate”, astăzi, de …co-
munişti. Şi nu numai. Din dezlânate pagini cu
tentă demolatoare, adrisantul află chiar că am
fi şi …ocupaţi: pentru moment, de „roşii” ruşi
putinieni, însă de prin cotloanele îndepărtatei
Asii pândesc, strategic, şi chinezii, nerăbdă-
tori să retesteze, pe noi, nicidecum vreo zonă
liberă, ci efectiv defunctul maoism.

După ce invocă, pe post de reper forte al
degringoladei în care se află Lumea, Tradiţia
– fireşte, ucisă barbar de marxism-leninism -
, noii profeţi înrobiţi de un abia disimulat te-
zism, egal de dezgustător cu cel al ortodo-
xismului stalinisto-maoist, decretează că „În
restul Europei, reţeaua care a făcut posibilă
supravieţuirea sistemului comunist este pu-
ternică…”. Întâia observaţie şocantă: siste-
mul comunist există, aşadar, la noi, în Est,
adică în Polonia, Ungaria, România, Cehia,
Slovenia etc., în condiţiile în care aceiaşi pyg-
malioni ai discursului „dreptaci” acuză scoa-
terea Ţării, în întregul ei, la …mezat. Nici nu
mai contează de către cine. Şi e o certitudine
că totul s-a vândut ori s-a ruinat. În numele
pieţei libere, a capitalismului în varianta sa de
neoliberism deşănţat, ca să nu mai spunem

că, dacă tot trebuie căutaţi nişte profitori, ca
să spunem aşa, sistemici (nu de teapa inter-
lopilor cotizanţi la masa Puterii), ei sunt toc-
mai mari şi ştiute reţele capitaliste: verigi, cum
recunosc economişti de faimă internaţională,
ale unui neo-imperialism economico-financiar.
Şi atunci, de unde înverşunarea anti-comu-
nistă, anti-marxistă? Aflăm, astfel, că „Ame-
rica Latină este cucerită în mare măsură de
insurgenţa comunistă…”: să presupunem,
deci, că Brazilia lui Lulla, ce-i drept, întâiul
şef de stat din lumea modernă provenit din
rândul muncitorilor, s-ar fi comunizat şi, dacă
aşa ar fi, miracolul ei economic din ultimul
deceniu i s-ar datora?

În această teribilistă perspectivă, cine ar
mai fi rămas, pe Terra sub ameninţarea imi-
nentă a stafiei încă bântuitoare a comunis-
mului? Papa şi Vaticanul. ca apărători ai „ci-
vilizaţiei iudeo-creştine” ameninţate, la teme-
liile sale, de …”dictatura relativismului”.

Şi, uite-aşa, din invenţii şi invective scor-
nite ad hoc, ajungem la substituiri nu doar de
termeni şi de concepte luate alandala, dar chiar
de interpretări voit şi gregar denaturate. În-
tâi, fiindcă cine a aluat act oricât de superfi-
cial de intervenţiile noului Papă, Francisc, ştie

că tocmai „dictatura relativismului” era de-
nunţată, înfierată chiar, ca morb al neo-libe-
rismului şi ca resort al unui capitalism hrăpă-
reţ subjugat setos de civilizaţia …profitului.

Ipoteza că „Stânga” (cu majusculă) se află
în război total cu natura umană, luptând pentru
a schimba în mod fundamental societatea şi
omul” ar fi, în sine, lucrarea Diavolului nu de-
păşeşte nici măcar nivelul unui solipsism de cir-
cumstanţă. căci nu stă în natura umană dorinţa
de a schimba, fie şi fundamental, societatea? Şi
ce-ar fi rău în asta? Răul, potrivit acestor clo-
naţi strănepoţi ai unui Căpitan rătăcit prin Isto-
rie, l-ar constitui atacul la …Tradiţie.

Iar ducând, oricât de sufocant, mai de-
parte acest discurs suspect de inepţie, am
putea deduce că ea, Tradiţia invocată, ar tre-
bui fixată pe undeva, prin Evul Mediu. Ori-
cum, înaintea revoluţiilor iluministe, france-
ze şi engleze, înaintea celor tehnologice, pe-
acolo, adică, pe unde omul, departe încă de
spectrul comunist, îşi consuma, împăcat şi
fericit, injustiţia soc ială, la adăpostul unei
„Trinităţi” sacralizate, distribuită de Adevăr,
Bine şi Frumos. A dracului …linie dreaptă –
îţi vine să strigi. Strâmbă, ba poate frântă,
din proiect. Dar ce contează.

Linia Dreaptă sau Frântă?...

Aflată în partea de sud a Olte-
niei, la nici 60 de kilometri de Cra-
iova, comuna doljeană Goicea pare
că se aliniază de la an la an timpu-
rilor moderne. Cu toate că popu-
laţia este îmbătrânită, primarul din
Goic ea, Dumitru Marcu, face tot
posibilul să se “agaţe” de fiecare
proiect care poate fi implementat
în localitate, pentru a-i aduc e pe
tineri acasă. De o atenţie deosebi-
tă beneficiază şi unităţile de învă-

Goicea: Atenţie deosebită
pentru unităţile de învăţământ

ţământ din zonă. La Şcoala cu cla-
sele I-VIII şi cele două grădiniţe
din localitate se intervine ori de
câte ori este nevoie, cu reparaţii
fie ele doar de întreţinere, as tfel
înc ât elevii să înveţe în condiţii
optime. Celor trei unităţi de învă-
ţământ deja existente li s-a mai ală-
turat încă o grădiniţă construită cu
fonduri de la Banca Mondială, ce
urmează să fie dată în folosinţă în
vara ac estui an. “În ultimii ani,

Şcoala cu clasele I-VIII  din loca-
litate nu a mai necesitat reparaţii
capitale, s-au făcut doar cele de
întreţinere. Toate trei unităţile de
învăţământ au apă curentă şi în-
călzire centrală,  răspund cerinţe-
lor actuale, astfel c ă cei 197 de
elevi, respectiv 93 de preşcolari,
merg de drag la cursuri. De ase-
menea, în vară vom da în folosin-
ţă noua grădiniţă cu două săli de
clasă, construită cu bani de la Ban-

ca Mondială”, a
spus  primarul
loc alităţii Goi-
c ea, Dumitru
Marcu (foto) .
Potrivit edilului,
nic i proiec tele
pentru dezvolta-
rea infrastructu-
rii nu lipsesc, iar în anul 2014 ex-
tinderea alimentării cu apă şi a sis-
temului de canalizare, precum şi

Moţăţei: “Ne gospodărim cu bani
de la bugetul local”

În timp c e în alte localităţi fondurile
europene reprezintă singura speranţă
pentru a realizarea proiec telor  de dezvol-
tare, primarul de la Moţăţei reuşeşte să
se gospodărească c u banii de bugetul
local. “Nic i n-ar mai fi multe de reali-
zat”, spune edilul Constantin Enea.
Pentru anul 2014 nu ş i-a propus  multe
proiec te,  dar  dar des tule pentru a
menţine c omuna pe linia de plutire.  “În
anul 2014 trebuie să finalizăm lucrările
de c analizare începute în toamna anului
trec ut.  Este vorba de un proiec t cu
fonduri guvernamentale,  prec um şi de la
bugetul loc al. De asemenea,  urmează să
renovăm ş i fostul dispensar comunal,
ac olo unde vom muta o anexă a primă-
riei, dar  ş i un cabinet s tomatologic.  Mai
avem în plan şi finalizarea grupului
sanitar la şcoala din localitate.  Proiec tele
nu sunt multe,  dar cred că deoc amdată
sunt de ajuns.  Apoi, după ce vom
finaliza şi lucrările de c analizare,  vom
încerca să acc esăm şi proiecte pe
fonduri europene pentru asfaltare,  dar

până atunci nu ş i-ar avea rostul.  Ne gospodărim c u bani de la bugetul loc al”, a spus
primarul Constantin Ene a.

ALINA DRĂGHICI

Melineşti: “Fără proiecte
nu facem nimic”

Aşezată la graniţa judeţelor Dolj şi Gorj,
Melineştiul este una din comunele de refe-
rinţă de pe valea Amaradiei. Am putea spu-
ne că aici se cunoaşte mâna de femeie, căci
Ana Ceană are grijă de bunăstarea localni-
cilor încă din anul 2008, atunci când a fost
aleasă pentru prima dată primar. Aflată la
cel de-al doilea mandat, primăriţa nu stă cu
mâinile în sân, şi pune la cale numeroase
proiecte pentru dezvoltarea localităţii. Fie
că este vorba de bani de la bugetul local,
sau de fonduri europene, iniţiativele gos-
podăreşti ale edilului sunt mai mult decât
vizibile. “Pentru anul 2014 ne-am propus
să finalizăm asfaltarea, cu bani de la buge-
tul local, a drumului comunal 126. Este o
lucrare începută în anul 2013, în valoare
de 21 de miliarde lei vechi, realizată deja în
proporţie de 70%. De asemenea, cu ajuto-
rul fondurilor europene – 1 milion de euro
– vom interveni pentru îmbunătăţirea dru-
murile de exploatare agricolă. Marea noas-
tră speranţă este să reuşim să finalizăm lu-
crările de alimentare cu apă în satul Ne-

goieşti şi să începem un alt proiect de alimentare cu apă în satul Bodăieşti pe fonduri europene.
În fiecare an avem lucruri importante de făcut în localitate, pentru că fără proiecte nu â face
nimic”, a declarat primarul localităţii Melineşti, Ana Ceană.

ALINA DRĂGHICI

modernizarea străzilor comunale
sunt ţinte sigure pentru autorităţi.

ALINA DRĂGHICI
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Daniela Barbu, direc-
torul executiv al AJOFM
Dolj ne-a precizat într-un
comunicat de presã cã
pentru lucrãtorii califi-
caþi în anumite domenii
în care Germania se
confruntã cu lipsa de
personal, programul
„MobiProEU” prevede
anumite etape de finan-
þare. Acestea sunt : su-
portarea costurilor unui
curs de limba germanã în
þara de origine a aplican-
tului; alocaþie pentru cãlãtoria în
Germania, în vederea susþinerii
unui interviu; cheltuieli cu schim-
barea domiciliului în Germania,
în situaþia în care solicitantul a
fost angajat; acoperirea costuri-
lor privind procedurile de accep-
tare pentru ocupatiile in care se

inregistreaza lipsa de personal ºi
nu în ultimul rând, finanþarea sau
furnizarea unui curs complet de
limba germanã, în special în ca-
zul ocupaþiilor din domeniul sã-
nãtãþii. „Sumele aferente fiecãrei
etape a programului, vor fi ram-
bursate atât aplicanþilor cât ºi
furnizorilor cursurilor de limba
germanã, în max. 3 – 4 sãptã-
mâni de la încheierea acestora”,
a precizat directorul executiv al
AJOFM Dolj.

Certificate profesionale
recunoscute
pe teritoriul
întregii Germanii

În sistemul
dual de formare,
cursanþii indepli-
nesc un rol dublu:
cel de stagiari/uce-
nici ºi cel de an-
gajaþi. Aceºtia în-
cheie un contract
de ucenicie cu o
companie în ca-
drul cãreia învaþã
partea practicã a
ocupaþiei, lucrând

Prin proiectul MobiProEu – The job of my life

Reteþa ucenicieiReteþa ucenicieiReteþa ucenicieiReteþa ucenicieiReteþa uceniciei
predatã în Germaniapredatã în Germaniapredatã în Germaniapredatã în Germaniapredatã în Germania

Ministerul Federal pentru Muncã ºi Afaceri
Sociale din Germania a lansat începând cu luna
ianuarie 2013 programul  MobiProEu - “The job
of my life” care se va desfãºura pânã la sfârºi-
tul anului 2017. Acesta se adreseazã tinerilor
din Uniunea Europeanã cu vârste cuprinse în-

tre 18 ºi 35 de ani  care nu au un loc de muncã ºi
doresc sã beneficieze de sistemul german de
formare profesionalã, sau sã lucreze în unul din-
tre sectoarele care se confruntã cu cea mai mare
lipsã de personal în Germania, cum ar fi cel ho-
telier ºi catering, medical ºi informatic.

sub supravegherea colegilor cu
experienþa ºi primesc un salariu
pentru ucenicie. Deasemenea,
cursanþii urmeazã în mod gratuit
cursuri la o ºcoalã profesionalã
unde este învãþatã partea teoreti-
cã, iar examinarea finalã se reali-
zeazã în cadrul camerei respon-
sabile de domeniul ocupaþional

respectiv (de
exemplu Camera
de Comert ºi In-
dustrie sau Came-
ra Meºteºugãres-
cã), unde primesc
certificate profesi-
onale recunoscute
pe teritoriul între-
gii Germanii. Con-
þinutul ºi structura
examenelor sunt
standardizate pe
întreg teritoriul
Germaniei.

Graficul proiectului ºi a progra-
mului de finanþare

În perioada februarie – iunie,
se va desfãºura cursul de limba
germanã în þara de origine (nivel
A2), finanþat prin programul „The
Job of my Life” al ZAV. Ulterior,
timp de o lunã de zile, se va des-
fãºura cursul complet de limba
germanã în Germania (nivel B1)
ºi un stagiu de pregatire în cadrul
unor companii din Germania, fi-
nanþat prin acelaºi program. Iar
cursul de formare începe la 1 sep-

tembre ºi se încheie în iu-
lie 2017. În timpul uceni-
ciei, salariul este plãtit de
companie, iar  subvenþia
suplimentarã este acorda-
tã prin programul „The
Job of my Life”. „Caza-
rea poate fi oferitã de an-
gajator sau se pot gãsi alte
soluþii de organizare”, se
mai precizeazã în comu-
nicatul Agenþiei. În acelaºi
comunicat se mai spune
cã „nu existã nici o garan-
þie pentru aplicanþi cã pot

obþine automat un contract de
ucenicie sau cursuri de formare
profesionalã. Decizia cu privire la
alegerea aplicanþilor pentru con-
tractul de ucenicie sau cursul de
formare profesionalã aparþine în
totalitate angajatorului german...”.

CV-uri în limba germanã
Termenul limitã pânã la care

doritorii pot sã-ºi trimitã aplica-
þia este 15 februarie 2014. Asta
înseamnã cã mai sunt doar câte-
va zile. Pentru informaþii supli-
mentare ºi transmiterea CV-ului
în limba germanã ºi a solicitãrii
de aplicaþie (scrisoare de intenþie
în limba germanã) se utilizeazã
adresa de e-mail zav-stuttgart-
auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de.
“ Trebuie preciat cã mail-ul este
trimis în atenþia doamnei Tanja
Vodopic, Consilier EURES Stut-
tgart, responsabil proiect. Pen-
tru monitorizare se transmit cele
douã documente dnei. Ileana Dra-
ghici, responsabil proiect pentru
România, la adresa de e-mail Ilea-
na.draghici@s4.anofm.ro”, a mai
completat Daniela Barbu, direc-
torul executive al AJOFM Dolj.
Ofertele pentru cursurile de for-
mare profesionalã / contracte de
ucenicie sunt : bucãtar (curs de
ucenicie de trei ani ) – trei posturi
Pentru aplicaþii, companiile ger-
mane acceptã în cea mai mare
parte a cazurilor ucenici care de-
þin certificate de absolvire a ºco-

lii generale; spe-
cialist în dome-
niul hotelier (curs
de ucenicie de
trei ani) – patru
posturi. Se soli-
citã certificat de
absolvire a liceu-
lui ºi specialist
restaurant (curs
de ucenicie de
trei ani) – patru
posturi, se cere ºi
în acest caz, de
asemenea un cer-
tificat de absol-
vire a liceului.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Comentand cu
privire la rezultatul
referendumului
elveþian cu privire la
restricþiile de liberã
circulaþie, vicepre-
ºedintele grupului
EPP, europarlamen-
tarul Marian Jean
Marinescu a preci-
zat cã libera circula-
þie a cetãþenilor este
un principiu funda-
mental al UE.

„Elveþia are un acord bilateral cu caracter obligatoriu cu UE
de a accepta ºi de a garanta libera circulaþie pentru toþi
cetãþenii UE. UE garanteazã, de asemenea, libera circulaþie a
cetãþenilor elveþieni. Regretãm cã guvernul elveþian va trebui
sã schimbe poziþia þãrii pe aceastã parte esenþialã a relaþiilor
cu UE. Nu existã însã loc pentru negocieri. Regulile nu pot
fi schimbate în mod unilateral....”, a subliniat vicepreºedin-
tele EPP, Marian Jean Marinescu.

„Libera circulaþie a cetãþenilor este
un principiu fundamental al UE”

Eurodeputata
PNL (ALDE)
Renate Weber se
declarã decepþio-
natã, dar ºi îngrijo-
ratã de rezultatul
referendumului din
Elveþia, motiv
pentru care, în
calitate de euro-
parlamentar, a
solicitat dezbaterea
acestui subiect în
Plenul de la Stras-

bourg în sesiunea 24-27 februarie, urmatã de adoptarea
unei rezoluþii care sã exprime poziþia Parlamentului
European de condamnare a oricãrei iniþiative legislative
care ar discrimina cetãþenii europeni. ”Sunt în egalã
mãsurã decepþionatã ºi îngrijoratã de rezultatul referen-
dumului din Elveþia, pentru cã una este ca un partid
extremist sã susþinã astfel de idei ºi cu totul altceva ca
ideile acestea sã fie împãrtãºite de peste 50% din
populaþia unei þãri. Este vorba ºi de relaþia Elveþia-
Uniunea Europeanã, pentru cã rezultatul referendumului
cere legislaþie care sã discrimineze între cetãþenii
europeni, ceea ce este inadmisibil....”, a precizat Renate
Weber, într-un comunicat de presã.

Renate Weber:

„Sunt decepþionatã ºi îngrijoratã
de rezultatul referendumului
din Elveþia”

Compania MOL,
din grupul ungar
de petrol ºi gaze
MOL, a deschis
patru noi benzinã-
rii în România, în
care a investit 1,3
milioane de euro,
ºi a ajuns la o
reþea de 147 de
unitãþi.”Extinderea
reþelei de staþii

este un element cheie al strategiei noastre de creºtere pe
termen mediu (...)”, a declarat într-un comunicat
directorul general al MOL România, Kinga Daradic-
s.Vânzãrile de carburanþi ale MOL România au crescut
în primele nouã luni ale anului trecut cu 7%, la 373.000
de tone. Grupul MOL are operaþiuni în peste 40 de þãri
ºi aproximativ 30.000 de angajaþi. MOL opereazã o reþea
de peste 1.700 de benzinãrii în 11 state din Europa
Centralã ºi de Sud-Est.

MOL a deschis patru benzinãrii
în România ºi a ajuns la o reþea
de 147 de unitãþi
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Unul dintre centrele de perme-
nenþã îºi are sediul în cartierul Cra-
ioviþa Nouã, celãlalt are arondatã
zona Siloz. Medicii de aici au res-
ponsabilitatea de a asigura asisten-
þa medicalã de urgenþã, la nivelul
competenþelor unui cabinet de me-
dicinã primarã, în afara programu-
lui de lucru, adicã între ora 15.00
ºi 08.00, dar ºi sâmbãta ºi dumini-
ca. Deºi în Craiova funcþioneazã
mai multe compartimente de urgen-
þã ºi cea mai mare UPU din zona
Olteniei, înfiinþarea unor astfel de
centre de permanenþã era necesarã
pentru îngrijirea cazurilor care nu
sunt grave ºi care supraaglomerea-
zã spitalele mai ales în zilele de we-
ekend. Este vorba, de obicei, de
pacienþi care se prezintã cu afecþi-

Dupã ce timp de mai mulþi ani s-a discutat de-
spre oportunitatea înfiinþãrii unor centre medica-
le de permanenþã la Craiova, începând cu luna fe-
bruarie primele douã astfel de unitãþi medicale ºi-
au deschis porþile în municipiu. Acestea vor asigu-
ra asistenþã medicalã non-stop ºi este de aºteptat
ca ºi pe latura de urgenþã, ce-i drept cazuri mai
puþin grave, sã ajute la decongestionarea structu-
rilor de Urgenþã din cadrul spitalelor.

uni acute, dar care nu reprezintã la
momentul respectiv o urgenþã.

Peste 2.000
de pacienþi pe lunã
în centrele din judeþ

În judeþul Dolj, funcþioneazã în
prezent 14 centre de permanenþã, în
care lucreazã peste 70 de medici ºi
tot cam atâþia asistenþi medicali de-
servind, numai în mediul rural, apro-
ximativ 100.000 de persoane. De
altfel, peste 2.000 de persoane ape-
leazã lunar la serviciile medicilor care
îºi desfãºoarã activitatea în cadrul
acestor unitãþi sanitare. Astfel de uni-
tãþi medicale existã în Craiova (douã),
Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova,
Bulzeºti-Frãþila, Gherceºti, Ghidici,
Goicea, Murgaºi, Pleniþa, Sadova,

Vârvoru de Jos ºi Piscu Vechi (ulti-
mul fiind nou înfiinþat).

Centrul de Permanenþã Amãrãº-
tii de Jos, spre exemplu, acoperã
localitãþile Amãrãºtii de Jos, Amã-
rãºtii de Sus ºi Dobroteºti, în total
9.042 de locuitori. De asemenea,
Centrul de Permanenþã Brabova are
arondate 10.066 de persoane reu-
nind localitãþile Botoºeºti Paia, Bra-
bova, Carpen, Gogoºu, Predeºti,
Pleºoi ºi Seaca de Pãdure. Medicii
din cadrul Centrul de Permanenþã
Pleniþa au în grijã 13.296 de per-
soane din Caraula, Orodel, Pleniþa,
Verbiþa ºi Vârtop.

Centrul de Permanenþã Sadova
are arondate localitãþile Dobroteºti
ºi Sadova, în total 11.118 de per-
soane. În cadrul Centrului de Per-
manenþã Goicea, medicii au în res-
ponsabilitate localitãþile Afumaþi,
Boureni, Goicea,  Mãceºu de Jos ºi
Mãceºu de Sus, în total 8.455 de
locuitori. De asemenea, Centrul de

Permanenþã Frãþila are arodatã lo-
calitatea Bulzeºti ºi 1.632 de per-
soane, iar centrul de la Bechet lo-
calitãþile Cãlãraºi, Ostroveni ºi Be-
chet ºi 15.265 de locuitori.

Asistenþã medicalã
de urgenþã

Potrivit legislaþiei, centrele de per-
manenþã au rolul de a funcþiona în
afara programului de lucru al cabi-
netelor medicale individuale, în re-
gim de camerã de gardã. Acestea
sunt deservite de medicii de familie
care asigurã astfel, continuitatea
asistenþei medicale primare. Sunt
oferite servicii de urgenþã, dar sunt
efectuate ºi tratamente aºa cum ar
fi administrarea soluþiilor injectabi-
le sau pansarea.

Centrele de permanenþã se pot
înfiinþa prin asocierea liber consfin-
þitã între mai multe cabinete de
medicinã de familie. Medicii din
centrele de permenenþã îºi pot des-

fãºura activitatea fie într-un cabi-
net medical al unuia din aceºti
membri, fie prin rotaþie în fiecare
din cabinetele doctorilor care fac
parte din centru. Existã ºi posibili-
tatea ca autoritãþile locale sã punã
la dispoziþie un spaþiu. Pentru a primi
aprobarea de funcþionare este ne-
cesarã o dotare minimalã, care de
fapt se gãseºte deja în cabinetul de
medicina familiei.

Acest tip de unitãþi medicale au
un rol foarte important în mediul
rural, acolo unde accesul la servicii
medicale pe timpul nopþii a ridicat
de-a lungul timpului numeroase pro-
bleme din cauza numãrului limitat
de medici ºi asistenþi medicali. În
astfel de centre se pot rezolva mi-
cile urgenþe care þin de competenþa
medicului de familie, dar se pot ad-
ministra ºi tratamente, fãrã ca pa-
cienþii sã mai fie obligaþi sã batã
drumul pentru a primi îngrijiri me-
dicale într-un spital.

RADU ILICEANU

În Bucureºti este disponibil postul
de programator, iar la nivel mondial,
pe lângã postul de programator, mai
este disponibil ºi postul de project
manager. Programul oferã participan-
þilor ºansa de a petrece un an într-un
studio din strãinãtate, dupã finalizarea
stagiului din þara natalã. Începând cu
septembrie 2014, 25 de absolvenþi
vor avea posibilitatea sã se alãture
companiei ºi sã intre într-un program
de “fast-track” în echipele creative
din Ubisoft. Prin expunerea lor la un
numãr maxim de subiecte ºi tipuri de
proiecte din industria jocurilor video,
Ubisoft se va asigura cã absolvenþii

Ubisoft angajeazã tineri
specialiºti din rândul studenþilor

au cãpãtat experinþã în domeniu, ceea
ce reprezintã un avantaj pentru
viitoarea lor carierã. Pe parcursul a
doi ani, participanþii în program vor
lucra sub îndrumarea seniorilor din
industrie ºi a experþilor din diferite
domenii. Aceºtia vor avea parte de
cursuri bine structurate, precum ºi
de un plan de dezvoltare personalizat.

Procesul de aplicare a început pe 1
Ianuarie ºi continuã pânã pe 15
Martie 2014 pe site-ul: https://
www.ubisoftgroup.com/en-us/
careers/graduateprogram/online_pro-
gramming_apply.aspx

ALINA DRÃGHICI

Compania Ubisoft a anunþat lansarea programului “Graduate” în
opt þãri din Europa ºi America de Nord. Prin acest program, Ubisoft

cautã studenþi cu potenþial ridicat, dornici sã se alãture echipelor
creative, gata sã primeascã responsabilitãþi din prima zi.
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Muzeul Olteniei – Secţia Ştiinţe-
le Naturii doreşte să ofere un pro-
gram inedit de voluntariat, în ca-
drul căruia adolescenţii înscrişi în
proiectul „I like the museum” să
interacţioneze în maniere interesan-
te cu publicul muzeal, să participe,
în mod direct, la promovarea de
evenimente şi activităţi specifice or-
ganizate de specialiştii ins tituţiei,
contribuind cu propriile idei şi so-
luţii.
Adolescenţii pot afla mai multe
despre mineralogie,
botanică ori ornitologie

Stagiul de voluntariat se adresea-
ză doar liceenilor (clasele a IX-a, a
X-a, a XI-a şi a XII-a), care îşi do-
resc să se implice în activităţi ex-
traşcolare şi care au un orar ce le
permite participarea în mod consec-
vent la întâlniri şi evenimente. Sta-
giul se va desfăşura pe durata a cinci
luni, din martie până la sfârşitul lu-
nii iulie a.c., şi presupune partici-
parea lunară la sesiuni de formare/
trening, precum şi implicarea în or-

Program de voluntariat la Muzeul
Olteniei pentru liceeni craioveni

Elevii de liceu din Craiova care îşi doresc să se
implice în activităţi extraşcolare au posibilitatea
să se înscrie într-un stagiu de voluntariat la Mu-
zeul Olteniei, care le va aduce ca beneficii, pe lân-
gă participarea la programele Secţiei de Ştiinţele
Naturii, şi gratuităţi la evenimente, pentru ei şi
pentru cei dragi. „I like the museum” – proiect de
voluntariat organizat pentru prima oară într-o in-

stituţie muzeală din judeţul Dolj – este derulat de
Muzeul Olteniei, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Dolj, pe o perioadă de cinci luni, începând din mar-
tie până la sfârşitul lunii iulie 2014. Adolescenţii
vor fi aleşi în urma unui proces de recrutare pe
baza CV-urilor depuse până la data de 23 februa-
rie, cei selectaţi urmând să se implice, în medie,
opt ore pe lună în activităţile instituţiei.

ganizarea activităţilor şi programe-
lor pentru public ale muzeului, con-
form unui calendar prestabilit în
prealabil. Astfel, vi-
itorii voluntari vor
dobândi cunoştinţe
şi îşi vor dezvolta
competenţe în do-
menii variate,  c a
mineralogie, paleo-
ntologie (plante şi
animale fosile), bo-
tanică (plante), en-
tomologie ( insec-
te) , malac ologie
(moluşte), ihtiologie
(peşti), ornitologie
(păsări), mamifere.
O experienţă ce
le-ar putea folosi
într-o viitoare carieră

„Avantaje ale stagiului de vo-
luntariat la Muzeul Olteniei pot fi
şi interacţionarea nemijloc ită cu
spec ialiştii Secţiei de Ştiinţele Na-
turii (muzeografi, conservatori,
res tauratori,  custozi de sală), cu-

noaşterea specificităţilor activită-
ţilor muzeului prin familiarizarea
cu modul de funcţionare a unei

instituţii mari, dobândirea de abi-
lităţi practice de organizare şi co-
municare, dezvoltarea capacită-
ţii de luc ru în echipă. Adolescen-
ţii îş i pot face noi prieteni, pot
dezvolta abilităţi de c omunicare
şi vorbire în public şi,  de aseme-
nea,  îşi vor putea îmbogăţi porto-
foliul de ac tivităţi extraşcolare”,

a menţionat managerul instituţiei,
Florin Ridiche.
Intrare liberă la toate
evenimentele plus zece bilete
gratuite pentru cei dragi!

Totodată, liceeni craioveni vor
beneficia de gratuitate pe întreaga
perioadă a stagiului de voluntariat
la intrarea în Muzeul Olteniei, la ex-
poziţiile temporare şi permanente,
precum şi la evenimentele organi-
zate de instituţie (vernisaje expozi-
ţii, ghidaje tematice, ateliere, con-
ferinţe etc.). Muzeul îi încurajează
pe toţi cei care îşi doresc să se în-
scrie în acest stagiu dându-le prile-
jul participării şi la acţiuni inedite,
precum „Noaptea Muzeelor” ori
„Şcoala Altfel” etc.

Şi nu numai atât! În această pe-
rioadă, tinerii voluntari vor primi
zece bilete gratuite pentru a parti-
cipa împreună cu cei dragi la ex-
poziţiile temporare şi permanente
ale instituţiei muzeale.

CV-urile, aşteptate
până la data de 23 februarie

Managerul Florin Ridiche a mai
precizat că în perioada stagiului „I
like the museum” un voluntar se
va implica, în medie, opt ore pe
lună în activităţile instituţiei. Întâl-
nirile vor avea loc în zilele de vi-
neri ale fiecărei luni calendaristice
(de două ori pe lună), între orele
16.30 şi 18.30, şi în a patra sâm-
bătă din lună, pentru câte un trai-
ning de dezvoltare de competenţe
şi abilităţi personale.

Liceeni care îşi doresc să benefi-
cieze de acesta stagiu sunt aşteptaţi
să îşi trimită CV-ul până la data de
23 februarie a.c., la adresele lilagi-
ma@yahoo.com sau muzeulolteniei-
@yahoo.com, procesul de recruta-
re făcându-se pe baza acestuia. Pen-
tru detalii suplimentare, tinerii îi pot
contacta pe reprezentanţii Muzeului
Olteniei la numerele de telefon
0766.326.909 şi 0251/411.906.

Adrian Cioroianu – istoric , jurnalist, eseist
şi om politic – s-a născut la 5 ianuarie 1967,
în Craiova,  unde a şi urmat cursurile Liceu-
lui de Filologie-Istorie, azi Colegiul Naţional
„Elena Cuza”. A fos t student al Facultăţii de
Istorie a Universităţii din Bucureşti (1988-
1993), a urmat un masterat în Is torie (Dip-
lôme d’Études Approfondies) la Univers ita-
tea Laval din Quebec (1996-1997) şi, la ace-
eaşi instituţie din Canada, cursuri de docto-
rat,  tot în Istorie (1997-2002), finalizate prin
susţinerea tezei cu titlul „Mitul, imaginea şi
cultul liderului în România comunistă”. De
asemenea, a fost bursier al Colegiului Noua
Europă (2001-2002).

După absolvirea facultăţii, a devenit cadru
didactic la Facultatea de Istorie din cadrul Uni-
versităţii din capitală, în prezent având gradul
didactic de profesor universitar şi fiind decan
al acestei facultăţi. De asemenea, a fost pro-
fesor la Colegiul „PRO” din Capitală (1998-
2007), redac tor la revista „Dilema vec he”
(1998-2007) şi la „Gazeta Sporturilor”. A rea-
lizat emisiunile „Ora de istorie” (Realitatea TV,
2000), „Chiasma. Dialoguri PAX” (PAX TV,

Istoricul Adrian Cioroianu –
conferinţă şi lansare de carte la Craiova

„Cea mai frumoasă poveste. Câteva adevăruri simple
despre istoria românilor”  prezintă poveşti reale, despre o
lume reală – sau despre fantasmele românilor dintr-o epocă
sau alta. De la povestea coroanei lui Carol I şi până la vânăto-
rile lui Nicolae Ceauşescu, de la războaiele pe care le-am câş-
tigat şi până la tratatele care ne-au modificat frontierele, tre-
cutul nostru este plin de astfel de poveşti.

«Adrian Cioroianu es te
un răsfăţat al soartei,  un
Adonis “ al lumii univers ita-
re, al diplomaţiei şi al publi-
cisticii. Strălucit profesor de
istorie, autor al unor capti-
vante cărţi despre culisele
vieţii politice internaţionale,
a fost, după cum se ştie, şi
ministru de Externe al Ro-

mâniei. Inteligent,  informat şi mai frumos decât Brad
Pitt, le cucerea de la primele fraze pe doamnele de
fier  din conducerea altor ţări.  Dacă în func ţia de pre-
şedinte al Rusiei ar fi fost o femeie,  n-am nicio îndo-
ială că, după o discuţie cu Adrian Cioroianu, ar fi dat
imediat dispoziţie să ne fie restituit tezaurul. Romanul
„Adulter cu smochine şi pescăruşi”, alert, exuberant,
de un cosmopolitism dezinvolt (fără urmă de exhibi-
ţionism turistic) este expresia acestei naturi fericite».
(Alex Ştefăne scu, critic lite rar)

Adrian Cioroianu este invitat vineri, 14 februa-
rie, de la ora 17.00, la „Scriitori la Tradem ”, un pro-
ie ct cultural susţinut de  Casa de Cultură „Traian
De metrescu” din Craiova. Is toricul va susţine con-
ferinţa „O poveste fără Făt Frum os. Istorie şi patri-
moniu în Rom ânia după 1990” ş i va lansa cea mai
re centă carte  a sa,  intitulată „Cea mai frumoasă

poveste. Câteva adevăruri simple despre istoria rom â-
nilor” (Curtea Veche  Publishing, 2013). Bonus de
Valentine’s Day: prezentarea romanului de dragoste
„Adulter cu smochine şi pescăruşi” (Curtea Veche
Publishing, 2012), singurul semnat de Adrian Cio-
roianu. Evenimentul va fi moderat de Nicolae Coan-
de , iar intrarea publicului va f i liberă. 

2003) şi „Totul la vedere”
(TVR 1). Este membru al
Grupului pentru Dialog
Social şi al Societăţii Timi-
şoara,  iar  din februarie

2011 este vicepreşedinte al Institutului Ro-
mân de Istorie Recentă din Bucureşti. Toto-
dată, a îndeplinit funcţia de ministru al Afa-
cerilor Externe în Cabinetul Tăriceanu (5
aprilie 2007–15 aprilie 2008).

Între cărţile publicate de Adrian Cioroia-
nu se numără „Arhiva Durerii” (Ed. Fun-
daţia „Academia Civică”, 2000, în colabo-
rare cu Lucian Boia ş i Tom Sandqvis t);
„Scrum de secol. O sută una poveşti supra-
puse” (Ed. „Curtea Veche”, 2001); „Focul
ascuns în piatră. Despre istorie, memorie şi
alte vanităţi contemporane” (Ed. „Polirom”,
Iaşi, 2002); „Pe umerii lui Marx. O intro-
ducere în istoria comunismului românesc” (Ed.
„Curtea Veche”, 2005); „Sic transit gloria…
Cronica subiectivă a unui cincinal în trei ani
şi jumătate” (Ed. „Polirom”, Colecţia „Ego-
Publicistică”, 2006); „Istorie, eroi, cultură po-
litică” (Ed. „Sc risul Românesc”,  Craiova,
2008); „Geopolitica Matrioşkăi. Rusia post-
sovietică în noua ordine mondială”(volumul
I, Ed. „Curtea Veche”, 2009); „Visul lui Ma-
chiavelli” (Ed. „Curtea Veche”, 2010). 
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Hollande ºi Obama
îndeamnã la un “acord
ambiþios” privind
modificãrile climatice

Preºedinþii francez, François
Hollande, ºi american, Barack
Obama, au lansat un apel
comun la un acord ambiþios pe
tema modificãrilor climatice,
într-un articol comun publicat
în ediþiile de ieri ale ziarelor
„Le Monde” ºi „The Washing-
ton Post”. „În contextul în care
ne pregãtim pentru Conferinþa
asupra modificãrilor climatice
care urmeazã sã aibã loc la
Paris anul viitor, continuãm sã
îndemnãm toate þãrile sã se
asocieze demersului nostru de a
cãuta un acord la nivel mon-
dial, în vederea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de
serã prin mãsuri concrete”,
scriu Hollande ºi Obama în
acest text, publicat cu ocazia
unei vizite de stat a preºedinte-
lui francez în Statele Unite,
începând de ieri. „Înrãdãcinat
într-o prietenie de peste douã
secole, parteneriatul nostru tot
mai strâns constituie un model
de cooperare internaþionalã”,
afirmã cei doi ºefi de stat în
acest text, intitulat „O alianþã
transformatã” ºi ilustrat cu o
fotografie în care cei doi apar
împreunã, zâmbind. Evocând
poziþiile lor cu privire la Iran ºi
Siria ca puncte de acord,
François Hollande ºi Barack
Obama adaugã cã Africa este
teatrul „cel mai vizibil” al
„noului parteneriat” dintre cele
douã þãri. În plus, „în paralel
cu noul impuls imprimat
alianþei noastre pe scena
mondialã, cãutãm sã ne apro-
fundãm relaþia economicã”,
subliniazã cei doi preºedinþi,
care afirmã cã doresc un
„parteneriat pentru comerþ ºi
investiþii” între UE ºi SUA.

Intemperii ºi valuri
gigantice lovesc
coastele Portugaliei

Zboruri deviate sau anulate,
drumuri inundate, legãturi
fluviale ºi feroviare întrerupte,
copaci dezrãdãcinaþi de intem-
periile puternice care au lovit
duminicã searã coastele portu-
gheze, anunþã Protecþia civilã,
care avertiza cã ele se vor
intensifica în timpul nopþii.
Marea s-a dezlãnþuit ºi rafalele
de vânt depãºeau 100 km/h,
însoþite de ploaie, în timp ce
valuri gigantice ajungeau pânã
la zece metri. Întregul litoral a
fost plasat în alertã roºie,
noteazã AFP. Duelul dintre cele
douã cluburi de fotbal rivale
de la Lisabona, Benfica ºi
Sporting, a fost anulat in
extremis în timp ce resturi s-au
desprins din acoperiºul stadio-
nului mitic Luz, avariat de
vânturi. Cei 50.000 de specta-
tori au fost evacuaþi de poliþie.
Populaþia a fost sfãtuitã sã
rãmânã acasã ºi mulþi proprie-
tari de baruri ºi restaurante
situate lângã coastã se pregã-
teau sã facã faþã asaltului
valurilor.

Alegãtorii elveþieni au votat în proporþie de
50,3% în favoarea unei limitãri a imigraþiei, în
cadrul referendumului organizat duminicã, po-
trivit rezultatelor oficiale. Concret, acest refe-
rendum va pune capãt acordului de liberã cir-
culaþie a persoanelor semnat cu UE ºi care s-a
tradus într-o imigraþie masivã a europenilor în
Elveþia. Þara ar urma sã reinstaureze sistemul
pe bazã de cote ºi contingente, care exista îna-
inte de acordul de liberã circulaþie. Guvernul
de la Berna va aplica rapid decizia luatã prin
referendum, a anunþat ministrul Justiþiei, Simo-
netta Sommaruga. „Acordul de liberã circula-
þie cu Uniunea Europeanã este repus în cauzã”,
a subliniat, la rândul sãu, ministrul elveþian de
Externe, Didier Burkhalter, care deþine în pre-
zent preºedinþia Confederaþiei Helvetice. La ni-
vel european, rezultatul referendumului a pro-
vocat reacþii diferite: în timp ce Comisia Euro-
peanã ºi-a exprimat „regretul” cu privire la op-
þiunea locuitorilor din þara cantoanelor, Nigel
Farage, liderul partidului eurosceptic antiimi-
graþie din Marea Britanie UKIP, a fost de pãrere
cã este o „veste extraordinarã”, informeazã

Frumoasele aºteptãri ale tunisieni-
lor, libienilor ºi egiptenilor dupã ceea
ce s-a numit „primãvara arabã” s-au
nãruit, încetul cu încetul, în faþa ha-
osului instalat. Sãracii au devenit mai
sãraci, clasa mijlocie s-a subþiat, eco-
nomia s-a blocat în fiecare din þãrile
menþionate, iar mizeria a progresat.
În Egipt, unde proaspãtul mareºal
Abdel Fattah al-Sissi ºi armata con-
troleazã þara, dupã înlocuirea lui Mo-
hamed Morsi ºi a „Fraþilor Musul-
mani”, se estimeazã cã revoluþia a
costat deja þara 7,5 miliarde dolari.
Salariile au cãzut cu 11%, preþurile
produselor alimentare de bazã au
crescut cu 10%, iar un sfert din po-
pulaþia þãrii (81 milioane persoane)
trãieºte cu mai puþin de doi dolari pe
zi. Turismul, care asigura 12% din
PIB, este în declin, din cauza nesigu-
ranþei din þarã. Qatarul, apropiat „Fra-
þilor Musulmani”, a sistat orice ajutor, dar Ara-
bia Sauditã, protectorul regimului militar, a pro-
mis un ajutor de 5 miliarde dolari. Un miliard
cash, 2 miliarde în produse petroliere ºi 2 mili-
arde în depozite bancare. Doar reþeta canalului
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de Suez se menþine la aproape 400 milioane
dolari pe an. Se aºteptã investitori strãini, dar ei
sunt de trei ori mai puþini decât în perioada
2000-2010. Libia este în dezordine totalã. Din
iulie anul trecut, miliþiile blocheazã trei porturi

petroliere din est. Producþia brutã,
care asigura 96% din reþeta expor-
turilor acestei þãri este acum mult
scãzutã, faþã de 1,5 milioane barili
pe zi. La 4 februarie a.c., premierul
Ali Zeidan a dat ordin armatei sã preia
controlul asupra situaþiei. Grupurile
armate care blocheazã porturile re-
clamã autonomie pentru regiunea is-
toricã ºi geograficã din estul þãrii Cy-
renaica. ªi, bineînþeles, o împãrþire
a câmpurilor petroliere. Grupurile ji-
hadiste se fac resimþite în sudul þã-
rii, dar ºi în restul zonelor. În fine,
Tunisia, care a adoptat recent o nouã
Constituþie, acceptatã ºi de „Fraþii
Musulmani”. Dar acest avans demo-
cratic nu poate oculta starea realã a
þãrii. Clasa mijlocie dispune de un
venit mediu de 800 dinari/lunã, cir-
ca 350 euro. ªomajul este în medie
de 16%. Lipsesc locurile de muncã

pentru tineri. Turismul este sever tuºat, indus-
tria, în special cea textilã, este penalizatã de criza
din Europa. Bugetul pe acest an estimeazã o
creºtere economicã, dar multora acest lucru le
pare nerealist.

Câteva sute de civili sirieni, pa-
lizi ºi cu ochii încercãnaþi, au fost
evacuaþi duminicã de cãtre ONU
din cartiere rebele de la Homs, în

Referendumul privind limitarea imigraþiei în Elveþia încurcã rãu relaþiile cu UE
AFP. Totuºi, consecinþele practice ale acestui
rezultat rãmân încã vagi. Singura certitudine
este cã Guvernul elveþian trebuie sã prezinte un
proiect de lege pentru concretizarea cerinþelor
textului, care cere ca Elveþia sã gestioneze în
mod autonom imigraþia strãinilor. Textul cere
contingente anuale pentru lucrãtori, pentru lo-
cuitorii de la frontierã ºi solicitanþii de azil. Aceste
plafoane trebuie fixate în funcþie de „interesele
economice globale ale Elveþiei ºi de preferinþa
naþionalã”. În consecinþã, acordurile inter-
naþionale contrare acestui spirit - precum li-
bera circulaþie a persoanelor - ar trebui re-
negociate ºi adaptate în termen de trei ani.
Acordul privind libera circulaþie a persoane-
lor, vizat în mod direct de acest referendum,
a fost semnat în 1999 ºi a intrat în vigoare
în 2002. Conform acestui acord, cetãþenii
europeni ºi cei elveþieni beneficiazã de drep-
turi egale de intrare ºi sejur, de acces la o
activitate economicã, de a fi angajaþi în cali-
tate de muncitori independenþi, de a fi trataþi
egal în domeniul securitãþii sociale, precum
ºi de a li se recunoaºte calificãrile profesio-

nale. Anularea acestui acord va duce la ieºirea
Elveþiei din spaþiul Schengen, care este o zonã
de liberã circulaþie cu frontiere exterioare con-
solidate. Apoi, rezilierea acordurilor bilaterale
dintre Elveþia ºi Uniunea Europeanã ar putea
reprezenta o loviturã gravã pentru economia
elveþianã, strâns legatã de situaþia economicã a
statelor vecine, provocând un deficit al forþei
de muncã. Schimburile comerciale, de aseme-
nea, riscã sã fie afectate.

Sute de civili sirieni, epuizaþi, evacuaþi din cartiere rebele de la Homs
pofida violenþelor care au pertur-
bat prima operaþiune umanitarã de
acest tip, efectuatã dupã aproxi-
mativ 20 de luni în acest oraº de-

vastat. Acest
efort umanitar a
avut loc cu o zi
înaintea reluãrii
negocierilor între
regim ºi opozi-
þie, sub egida
ONU, la Gene-
va, unde prima
rundã nu a per-
mis vreun pro-
gres în vederea
s o l u þ i o n ã r i i
c o n f l i c t u l u i ,
soldat cu peste
136.000 de
morþi ºi milioa-
ne de refugiaþi.

Dupã evacuarea unui prim grup de
83 de civili, vineri, conform preve-
derilor unui acord încheiat între re-
beli ºi regim prin intermediul ONU,
611 civili - inclusiv 210 femei ºi 180
de copii - au fost evacuaþi dumini-
cã din cartiere situate în partea ve-
che a oraºului Homs (centru), ase-
diate de cãtre armatã începând din
iunie 2012, a anunþat Observatorul
Sirian pentru Drepturile Omului
(OSDH), un ONG cu sediul în
Marea Britanie. Potrivit ONG-ului,
dintre aceºtia „130 de tineri s-au
predat autoritãþilor siriene, sub su-
pervizarea ONU” ºi „vor fi eliberaþi
în curând”. Operaþiunea a întâmpi-
nat dificultãþi din cauza cãderii unor
obuze, care au ucis ºase bãrbaþi,
inclusiv doi rebeli, potrivit OSDH.
În înregistrãri video realizate de
cãtre activiºti se pot observa zeci

de civili, inclusiv copii, unii cãrân-
du-ºi lucrurile cu ei ºi þinându-se
de mânã, mergând în grabã pe o
stradã devastatã, în timp ce se aud
tiruri, iar activiºti strigã panicaþi.
În imagini difuzate de postul Al-
Mayadeen, cu sediul la Beirut,
apar copii palizi, unii cu ochii
adânciþi în orbite, purtaþi în braþe
de mama sau tatãl lor. „Lipsea to-
tul, toþi copiii erau bolnavi, nu
aveam nici mãcar apã de bãut”, a
declarat o femeie care prezenta
semne de obosealã extremã, în-
conjuratã de cei trei copii, care
pãreau ameþiþi, dupã care un an-
gajat ONU i-a dat o sticlã cu apã.
„A fost dramatic, nu era nimic de
mâncare”, a spus un bãrbat cu
pãrul lung. Locuitorii au fost ne-
voiþi sã se hrãneascã, timp de mai
multe luni, cu mãsline ºi ierburi.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
COMPLETARE CONVOCATOR Al Adu-
narii Generale Extraordinare a Actionari-
lor Societatii comerciale IDP PROIECT
S.A. cu sediul in Craiova, str. Ion Maio-
rescu, nr. 4, judetul Dolj, CUI 30454254,
inmatriculata sub nr. J16/1137/2012. Ad-
ministratorul Unic al SC.IDP PROIECT
S.A., (“Societatea”), completeaza convo-
catorul Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor, din data de 27.02.2014, ora
14.00, la sediul Societatii din Craiova, str.
Ion Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj, la care
sunt indreptatiti sa participe toti actiona-
rii Societatii inregistrati in Registrul Ac-
tionarilor al S.C. IDP PROIECT S.A. la sfar-
situl zilei de 27.01.2014 (data de referinta),
cu urmatoarul punct pe: ORDINE DE ZI
1. Deschiderea punctului de lucru al so-
cietatii in Craiova, str. Ion Maiorescu nr.
4, jud. Dolj. Administratorul Unic al S.C.
IDP  PROIECT S.A. ION GANTA.
Cabinetul  Individual  de  Insolvenþã  Durlã
Sorin  Daniel  notificã  toþi  creditorii pri-
vind  deschiderea  procedurii simplifica-
te de insolvenþã prevãzutã de legea 85/
2006 împotriva debitoarei S.C. MARD
S.R.L., cu  sediul  în  Craiova, strada  Geor-
ge Enescu, nr. 94, bl. 36, sc. 1, ap. 27, ju-
deþul Dolj, numãr de înregistrare în Re-
gistrul Comerþului J16/200/2008, CUI
23207170. Dosarul  este  înregistrat  la Tri-
bunalul  Dolj,  str. Brestei, nr. 12, Craiova,
secþia a II-a civilã, cu numãrul 526/63/2014.
Conform încheierii din 23.01.2014, terme-
nul limitã de depunere a creanþelor este
stabilit pentru 6.03.2014. Termenul limitã
pentru verificarea creanþelor,  întocmirea,
afiºarea ºi comunicarea tabelului prelimi-
nar al creanþelor este 20.03.2014. Terme-
nul limitã pentru soluþionarea eventuale-
lor contestaþii  ºi afiºarea tabelului defini-
tiv al creanþelor este 3.04.2014.
S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.
anunta: Avand in vedere solicitarile facu-
te la sediul societatii, cu privire la inchi-
rierea unor spatii, respectiv suprafete de
teren mai mari de 100 mp, rugam pe cei
interesati sa depuna cererile la sediul so-
cietatii-secretariat. In urma analizarii ce-
rerilor S.C. PIETE SI TARGURI CRAIO-
VA S.R.L. va decide daca va scoate la li-
citatie spatii si terenuri mai mari de 100
mp, respectand legislatia in vigoare.

S.C. ROMDECA. S.R.L., pentru Asocia-
þia “Mereu Pentru Europa” anunþã publi-
cul interesat asupra declanºãrii etapei de
încadrare cf. HG 1076/2004 privind pro-
cedura evaluarii de mediu pentru planuri
ºi programe, în vederea obþinerii avizului
de mediu pentru Plan de Management
Integrat al Ariilor Protejate “Ciuperceni-
Desa” (ROSCI0039 Ciuperceni-Desa,
ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunãre,
2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Latã,
2.397. Balta Neagrã), Proiect cofinanþat
din Fondul European de Dezvoltare Re-
gionalã prin Programul Operaþional Sec-
torial de Mediu 2007-2013, Regiunea de
Dezvoltare 4 Sud-Vest, localitatea Craio-
va, nr. 9, jud. Dolj. Prima versiune a pla-
nului poate fi consultatã la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, din
data 11.02.2014 între orele 9.00-14.00. Pu-
blicul interesat poate transmite, în scris,
comentarii ºi sugestii, pânã în data de
28.02.2014, la Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, judeþul Dolj, office@apmdj.anpm.ro
în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
14.00 ºi la sediul Asociaþiei “Mereu Pen-
tru Europa”, Craiova, str. Grigore Plesoia-
nu, nr. 2, bl. 1, sc. 1, ap. 3, judetul Dolj, tel./
fax: 0351/176.825, e-mail: mpe@mpe.ro.
SC Piacom SRL anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a Autorizaþiei de mediu privind activita-
tea: Fabricarea altor produse din materi-
al plastic ce se desfãºoarã în com. Po-
dari-Braniºte. Informaþiile privind poten-
þialul impact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9.00-
14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, pânã la data de
25.02.2014.
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin Centrul
Multifuncþional str. Târgului nr. 26 scoa-
te la licitaþie publicã cu strigare în vede-
rea închirierii spaþii expoziþionale perma-
nente parter, etaj 1 ºi spaþii birouri, etaj 2.
Licitaþia va avea loc la sediul Centrului
Multifuncþional Craiova la data de
27.02.2014, începând cu ora 10.00. Relaþii
suplimentare la telefon: 0765/ 577.711;
0761/ 787.716.

S.C. POLIVERGI STAR SRL, cu sediul
în comuna Coþofenii din Faþã, str. Euro-
peanã nr. 112 anunþã pierderea autoriza-
þiei de mediu nr. 8/15.01.2013 emisã de
cãtre APM Dolj pentru colectare deºeuri
metalice ºi nemetalice la punctul de lu-
cru din Comuna Coþofenii din Faþã, str.
Europeanã nr. 112, judeþul Dolj.
TOBESCU ADINA CARMEN anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul ,,Spãlãtorie auto P+1 salã ºi
bar” propus a fi amplasat în Craiova, str.
Tineretului, nr. 16B. Informaþii privind pro-
iectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la b-
dul Dacia, bl. 83C, sc. 1, etj. 1, ap. 6, de
luni – joi între orele 8 – 16.30 ºi vineri 8-14.
S.C. RURAL CAPITAL SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãriii de
obþinere a autorizaþiei de mediu privind ac-
tivitatea ”Activitãþi auxiliare producþie vege-
talã” ce se desfãºoarã în comuna Drãgo-
teºti, satul Beneºti, Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, municipiul
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj
zilnic între orele 9-14. Observaþiile ºi suges-
tiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de 25.02.2014.
S.C. FEROPLAST SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei de mediu privind acti-
vitatea ,,Comerþ cu ridicata al deºeurilor ºi
resturilor ce se desfãºoarã în comuna Pie-
leºti, sat Pieleºti, str. Drumul Cârcea nr. 10.
Informaþiile privind potanþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
ARPM Craiova pânã la data de 26.02.2014.
Asociatia GAL “Colinele Olteniei” orga-
nizeazã în data de 14.03.2014, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea posturilor va-
cante de responsabil  tehnic si monitori-
zare ( 2 posturi ). Dosarele de concurs se
vor depune pana cel tarziu 11.03.2014,
orele 16.00, la sediul GAL “Colinele Olte-
niei”, com. Coþofenii din Dos, str. Nicu
Iovipale, nr. 170, jud. Dolj. Relaþii supli-
mentare se pot obtine la numarul de tele-
fon: 0760678480.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
OFERTE SERVICIU

Cãutãm forþã de
muncã pentru Bel-
gia (demolãri). Tele-
fon: 0762/203.806.
CHIC Salon Grã-
dina Botanicã, an-
gajeazã coafezã.
Telefon: 0761/
418.493.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor
român sau strãin
pentru o afacere în
maxim 120 zile, în-
cepe recuperarea
banilor Telefon:
0762/278.639.

MEDITAÞII
Profesor de liceu
meditez românã.
Telefon: 0770/
661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului, asigur
garanþie. Telefon:
0785/103.411.

Bacalaureat româ-
nã - recuperare. Te-
lefon: 0770/661.161.
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.

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
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.

Vând aparta-
ment 2 camere,
parter, pretabil
firmã, Calea Se-
verinului Telefon:
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.
3 - 4 CAMERE

Vând 3 camere de-
comandate 2/4 Ca-
lea Bucureºti, Bl,A
13. Preþ 48.000
Euro. Telefon. 0351/
423.550.
Vând ( schimb) 3
camere semide-
comandate 43
mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere
decomandate etaj
1 sau 2 plus 1500
Euro. Telefon:
0351/ 409.381.

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/
347.623.

CASE
Imobil de vânza-
re; 400 mp, 2 ie-
ºiri, strada Râului,
nr. 162, vad co-
mercial, cadastru.
Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 ca-
mere la 20 km de
Craiova, baie,
mansardã nefini-
satã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea
Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 ca-
mere, încãlzire
centralã, sau
schimb cu apar-
tament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro,
2 camere, 78 mp
locuibili, baie, bu-
cãtãrie, teren 200
mp, puþ forat, cen-
tralã pe lemne.
Telefon: 0767/
392.167.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.

Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil
cabinet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului, sta-
re bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.

Vând teren 400
mp în Segarcea, in-
travilan, cu cadas-
tru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele li-
ceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp,
13 m lãþime Cen-
tura de Nord, 15
E/mp. Telefon:
0728/800.447.
Vând 2600 mp
teren pe ºosea-
ua Craiova ªim-
nicu de Sus la
600 mp de Lacul
Tanchiºtilor (între
vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0728/800.447.
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Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi
ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate
energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravi-
lan zona ANL 412
m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere
decomandat, etaj
l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015, stare excelen-
tã 91000 km, 6000
RON, consum sub
4,5%. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
VÂND autoturism
Peugeot 306, 1,9
TD, 1996. Telefon:
0765/990.828.
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri metalic,
6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0753/
948.440.

Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Telefon.
0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând 4 jenþi cu an-
velope de iarnã
(Michelin) pentru
Renault Megane
2. Telefon: 0729/
814.196.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei vietna-
mezi 5 luni. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0744/545.771.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cã-
rucior copii modern.
Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de
veci fãcute dar ne-
finisate la cimitirul
Romaneºti, con-
venabil ºi 2 locuri
nefãcute. Telefon:
0729/977.036.

Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare
foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile alb,
portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã velu-
rate, 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 antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.

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. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, mo-
tor maºinã spãlat
Albalux, maºinã cu
pedale pentru co-
pii 50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
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 plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 11 februarie 2014

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

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

Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 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 per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.

Vând cadru meta-
lic handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã pi-
cior (ciupercã), bu-
toi pentru varzã.
Preþ negociabil.
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. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. 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 ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. 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 per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.

Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 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 Oc-
nele Mari pe gar-
sonierã în Craiova,
Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi
dar funcþional. Tele-
fon: 0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la aparta-
ment 3 camere cu
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez sau vând
locaþie pentzru
cultivarea cãpºu-
nilor din solarii sus-
pendate. Telefon:
0762/278.639.
Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobila-
tã et. 1/5, Bucureºti
–Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.

Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical
fãrã vicii caut sufle-
tul pereche pentru
convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie
eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/ 103.411;
0740/895.691.

PIERDERI
PIERDUT Certifi-
catele Constatatoa-
re de avizare a S.C.
PREST PROD
STEAUA SUDU-
LUI SRL,Craiova.
Se declarã nule.
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A 25-A

Sâmbãtã: Liverpool – Arsenal 5-1 (Skrtel 1, 10,
Sterling 16, 52, Sturridge 20 / Arteta 69 pen.), Aston
V. – West Ham 0-2 (K. Nolan 46, 48), Chelsea –
Newcastle 3-0 (Hazard 27, 34, 63 pen.), Crystal P. –
West Brom 3-1 (Ince 15, Ledley 27, Chamakh 69
pen. / Bifouma 46), Norwich – Man. City 0-0, Sout-
hampton – Stoke 2-2 (Lambert 6, Davis 41 / Odem-
wingie 38, Crouch 44), Sunderland – Hull 0-2 (Long
17, Jelavici 62), Swansea – Cardiff 3-0 (Routledge
47, Dyer 79, Bony 85).

Duminicã: Tottenham – Everton 1-0 (Adebayor
65), Man. United – Fulham 2-2 (Van Persie 78, Car-
rick 80 / Sidwell 19, Bent 90+4).

1. Chelsea 56 11. Hull 27
2. Arsenal 55 12. Aston V. 27
3. Man. City 54 13. Stoke 26
4. Liverpool 50 14. Crystal P. 26
5. Tottenham 47 15. West Ham 25
6. Everton 45 16. Norwich 25
7. Man. Utd 41 17. Sunderland 24
8. Newcastle 37 16. West B. 23
9. Southampton 36 19. Cardiff 21
10. Swansea 27 20. Fulham 20

ETAPA A 26-A
Astãzi: Cardiff – Aston V., Hull – Southampton,

West Ham – Norwich (toate 21:45), West Brom –
Chelsea (22:00).

Mâine: Arsenal – Man. United, Stoke – Swansea,
Everton – Crystal P., Man. City – Sunderland,
Newcastle – Tottenham (toate 21:45), Fulham – Li-
verpool (22:00).

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 23-A

Vineri: Espanyol – Granada 1-0 (H. Moreno 79).
Sâmbãtã: Valencia – Betis 5-0 (Mathieu 41, Alca-

cer 44, 68, Feghouli 62, Vargas 79), Rayo – Malaga 4-
1 (I. Falque 26, 63, Arbilla 28, Larrivey 45 pen. /
Iakovenko 72), Real M. – Villarreal 4-2 (Bale 7, Benze-
ma 25, 76, Jese 64 / Mario 43, Dos Santos 69), Alme-
ria – Atl. Madrid 2-0 (Verza 80, 86 pen.).

Duminicã: Osasuna – Getafe 2-0 (O. Riera 6, R.
Torres 88), Valladolid – Elche 2-2 (Osorio 71, 78 / Coro
34, Del Moral 66), Sociedad – Levante 0-0, Sevilla –
Barcelona 1-4 (A. Moreno 15 / Sanchez 34, Messi 44,
56, Fabregas 88).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Celta – Bilbao.
1. Barcelona 57 11. Celta* 25
2. Real M. 57 12. Elche 25
3. Atl. Madrid 57 13. Getafe 25
4. Bilbao* 43 14. Osasuna 25
5. Villarreal 40 15. Almeria 25
6. Sociedad 37 16. Malaga 24
7. Sevilla 31 17. Granada 24
8. Valencia 31 18. Valladolid 21
9. Espanyol 29 19. Rayo 20
10. Levante 29 20. Betis 14

LIGUE 1 – ETAPA A 24-A

Vineri: Toulouse – St. Etienne 0-0.
Sâmbãtã: Marseille – Bastia 3-0 (Payet 13, 25, Gig-

nac 55), Ajaccio – Rennes 3-1 (Faty 18, Andre 37, Ca-
valli 77 / Doucoure 33), Guingamp – Reims 1-2 (Alioui
62 / O. Fortes 69, Ayite 72), Lille – Sochaux 2-0 (Origi 3,
Mendes 90+3), Montpellier – Evian TG 1-1 (Cabella
44 / Berigaud 31), Valenciennes – Nice 2-1 (Doumbia
26, Waris 88 / Maupay 75).

Duminicã: Nantes – Lyon 1-2 (Djordevici 84 /
Lacazette 40, Gomis 77 pen.), Bordeaux – Lorient
(amânat), Monaco – Paris SG 1-1 (T. Silva 74 aut. /
Pastore 8).

1. Paris SG 55 11. Toulouse* 30
2. Monaco 50 12. Bastia* 30
3. Lille 44 13. Nice 30
4. St. Etienne 41 14. Montpellier 28
5. Marseille 39 15. Rennes 27
6. Lyon 37 16. Guingamp 26
7. Reims 36 17. Evian TG 23
8. Bordeaux* 34 18. Valencien. 21
9. Nantes 33 19. Sochaux 15
10. Lorient* 32 20. Ajaccio 14
Astãzi, într-o restanþã: Toulouse – Bastia (21:30).

SERIE A – ETAPA A 23-A

Sâmbãtã: Fiorentina – Atalanta 2-0 (Ilicici 16, Wol-
ski 86), Udinese – Chievo 3-0 (Di Natale 56, Fernandes
74, Agyemang-Badu 86), Napoli – Milan 3-1 (Inler 11,
Higuain 56, 82 / Taarabt 8).

Duminicã: Torino – Bologna 1-2 (Immobile 5 /
Cristaldo 11, 24), Sampdoria – Cagliari 1-0 (Gastaldello
11), Parma – Catania 0-0, Livorno – Genoa 0-1 (Anto-
nelli 10), Verona – Juventus 2-2 (Toni 52, Taleb 90+4 /
Tevez 4, 21), Lazio – Roma 0-0, Inter – Sassuolo 1-0
(Samuel 48).

1. Juventus 60 11. Milan 29
2. Roma* 51 12. Sampdoria 28
3. Napoli 47 13. Atalanta 27
4. Fiorentina 44 14. Udinese 26
5. Inter 36 15. Cagliari 24
6. Verona 36 16. Bologna 21
7. Torino 33 17. Chievo 18
8. Parma* 33 18. Livorno 17
9. Lazio 32 19. Sassuolo 17
10. Genoa 30 20. Catania 16
* - un joc mai puþin.

CUPA FRANÞEI – OPTIMI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi: Cannes (IV) – Montpellier – 19:30, Angers (II) – CA Bastia (II) – 21:00, Lille – Caen (II)

– 21:45.
Mâine: FA Ile Rousse (V) – Guingamp – 17:45, Auxerre (II) – Rennes – 19:45, Moulins (IV) –

Sete (V) – 20:30, Nice – Monaco – 21:55.
Joi: Lyon – Lens (II) – 21:45.

CUPA GERMANIEI – SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Astãzi: Frankfurt – Dortmund (21:45).
Mâine: Hoffenheim – Wolfsburg, Leverkusen – Kaiserslautern (II) – ambele 20:00, Hamburg –

Bayern Munchen (21:30).

CUPA REGELUI SPANIEI – SEMIFINALE – MANªA RETUR
Astãzi, 22:00: Atl. Madrid – Real Madrid (în tur 0-3).
Mâine, 23:00: Sociedad – Barcelona (în tur 0-2).

CUPA ITALIEI – SEMIFINALE – MANªA RETUR
Astãzi, 22:00: Fiorentina – Udinese (în tur 1-2).
Mâine, 21:45: Napoli – Roma (în tur 2-3).

BUNDESLIGA – ETAPA A 20-A
Vineri: M’gladbach – Leverkusen 0-1

(Heung-Min Son 62).
Sâmbãtã: Wolfsburg – Mainz 3-0 (R. Rodri-

guez 59 pen., Dost 66, L. Gustavo 75), Werder –
Dortmund 1-5 (Aycicek 89 / Lewandowski 26,
85, Mkhitaryan 41, 62, Friedrich 48), Nurnberg
– Bayern M. 0-2 (Mandzukici 18, Lahm 49),
Freiburg – Hoffenheim 1-1 (Schmid 68 / Modes-
te 85), Frankfurt – Braunschweig 3-0 (Flum 7,
Meier 43, Aigner 44), Hamburg – Hertha 0-3
(Allagui 15, A. Ramos 23, 38).

Duminicã: Stuttgart – Augsburg 1-4 (Rausch
62 / Milik 35, Hahn 43, 56, Werner 64), Schalke
– Hannover 2-0 (Farfan 39, Meyer 44).

1. Bayern 56 10. Hannover 24
2. Leverkusen 43 11. Hoffenheim 22
3. Dortmund 39 12. Frankfurt 21
4. Schalke 37 13. Werder 20
5. M’gladbach 33 14. Stuttgart 19
6. Wolfsburg 33 15. Freiburg 18
7. Hertha 31 16. Nurnberg 17
8. Augsburg 31 17. Hamburg 16
9. Mainz 30 18. Braunschw. 12

Digi Sport 1
22:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei: Atl. Madrid – Real Madrid.
Digi Sport 2
14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Doha (Qatar): ziua a doua / 22:00

– FOTBAL – Cupa Italiei: Fiorentina – Udinese.
Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (M) – EuroChallenge: Gaz Metan Mediaº – PO

Anwerp Giants / 20:00 – POLO – Liga Mondialã: România – Rusia /
21:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: RC Cannes – VakifBank Istanbul.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Cupa Germaniei: Frankfurt – Dortmund.
Dolce Sport 2
20:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam (Olanda): ziua a doua.
Eurosport
17:45 – FOTBAL – Turneu amical – Cupa Atlanticului (Portugalia) /

22:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: West Brom – Chelsea.
Eurosport 2
21:30 – BASCHET – Eurocupa: Strasbourg – Alba Berlin.
TVR 1

OLIMPIADA DE IARNÃ – la Soci (Rusia): 17:00 – BIATLON (F).
TVR 2
OLIMPIADA DE IARNÃ: 12:00, 14:00 – SCHI FOND (M, F), 17:00

– PATINAJ ARTISTIC (perechi).
TVR 3
OLIMPIADA DE IARNÃ: 11:00 – FREESTYLE (F) / 14:00, 16:00 –

PATINAJ VITEZ (F).
Tot pe TVR 3, de la ora 19:00, extra Olimpiad, echipa masculin de

baschet SCM “U” Craiova va înfrunta la Polivalent, în Cupa Balcanic,
formacia macedonean KK Kozuv.

Polonezul Kamil Stoch a câºtigat,
duminicã, medalia de aur în proba de
sãrituri cu schiurile de pe trambulina
normalã de la Jocurile Olimpice de iar-
nã de la Soci.

Stoch a avut sãrituri de 105,5 ºi
103,5 metri ºi s-a impus cu un total de
278 de puncte.

Medalia de argint a fost cuceritã
de slovenul Peter Prevc (265,3 punc-
te), iar bronzul i-a revenit norvegia-
nului Anders Bardal (264,1 puncte).

Elveþianul Simon Ammann, cva-
druplu campion olimpic ºi deþinãtor
al titlului, s-a clasat abia pe locul 17.

Biatlonista Eva Tofalvi, locul 22
la sprint, slovaca Anastasia
Kuzmina a luat aurul

Românca Eva Tofalvi s-a clasat,
duminicã, pe locul 22 în proba de
sprint 7,5 kilometri din cadrul concursului de
biatlon.

Tofalvi a încheiat proba cu timpul 22:01.5 ºi
s-a calificat pentru proba de urmãrire.

Pe primul loc s-a clasat Anastasia Kuzmina,
din Slovacia, cu timpul 21:06.8. Kuzmina a obþi-
nut medalia de aur în aceastã probã ºi la ediþia
din 2010 a JO.

Medalia de argint a fost câºtigatã de sporti-
va rusã Olga Viluhina, la 19 secunde ºi 9 zecimi
de învingãtoare, iar poziþia a treia a fost ocupa-
tã de biatlonista ucraineanã Vita Semerenko, la
21 de secunde ºi 7 zecimi de campioanã.

La sanie, germanul Felix Loch
ºi-a apãrat titlul olimpic

Sportivul german Felix Loch (24 de ani) a
câºtigat duminicã proba individualã de sanie
de la JO, apãrându-ºi astfel titlul cucerit în 2010,
la Vancouver.

Polonezul zburãtor!

Kamil Stoch, campion olimpic la sãrituriKamil Stoch, campion olimpic la sãrituriKamil Stoch, campion olimpic la sãrituriKamil Stoch, campion olimpic la sãrituriKamil Stoch, campion olimpic la sãrituri
cu schiurile de pe trambulina normalãcu schiurile de pe trambulina normalãcu schiurile de pe trambulina normalãcu schiurile de pe trambulina normalãcu schiurile de pe trambulina normalã

Medalia de argint i-a revenit rusului Albert
Demcenko (42 de ani), în timp ce bronzul a fost
cucerit de italianul Armin Zoggeler (40 de ani).
Italianul a obþinut a ºasea sa medalie olimpicã
din carierã.

ªi România a fost reprezentatã în aceastã
probã, Valentin Creþu clasându-se pe locul 29.
Creþu a încheiat cele patru manºe cu timpul
cumulat de trei minute, 32 de secunde ºi 885 de
miimi ºi a avut o întârziere de cinci secunde ºi
359 de miimi de învingãtor.

Ania Monica Germaine Caill, ultima
în ambele probe ale supercombinatei
de schi alpin

Schioarea franþuzuþoiacã ce concureazã pen-
tru România, Ania Monica Germaine Caill, a în-
cheiat, ieri, pe locul 34 cursa de coborâre din
cadrul supercombinatei de schi alpin.

Caill a fost ultima sportivã intratã în cursã ºi

s-a clasat pe ultima poziþie dintre
schioarele care au terminat întrecerea.

Ania Monica Germaine Caill a fost
cronometratã cu timpul de un minut,
51 de secunde ºi 91 de sutimi, cu nouã
secunde ºi 23 de sutimi mai slab decât
câºtigãtoarea coborârii de la suber-
combinatã, americanca Julia Mancuso.

Ulterior, Ania Caill a terminat tot ul-
tima proba de slalom a supercombina-
tei, din 22 de sportive, cu 1:02.04.

Medalia de aur a supercombinatei a
revenit germancei Maria Hoefl-Riesch
(29 de ani), mai bunã la general decât
sportiva noastrã cu 19 secunde ºi 33
de sutimi.

Liderul Cupei Mondiale, Hoefl-
Riesch, a terminat cele douã probe în 2
minute, 34 de secunde ºi 62 de sutimi
ºi s-a impus cu 40 de sutimi în faþa lui
Nicole Hosp (Austria) ºi cu 53 de su-

timi în faþa Juliei Mancuso (SUA).

Clasamentul pe medalii:
1. Canada – 5 (2 aur, 2 argint, 1 bronz), 2.

Norvegia – 7 (2-1-4), 3. Olanda – 4 (2-1-1), 4.
SUA – 5 (2-0-3), 5. Germania – 2 (2-0-0), 6. Ru-
sia – 5 (1-2-2), 7. Austria – 3 (1-2-0), 8-10. Polo-
nia, Slovacia, Elveþia – 1 (1-0-0), 11. Suedia – 2
(0-2-0), 12-13. Cehia, Italia – 2 (0-1-1), 14-16.
China, Finlanda, Slovenia – 1 (0-1-0), 17-18.
Marea Britanie, Ucraina – 1 (0-0-1).

Ce s-a întâmplat ieri, pânã la închiderea edi-
þiei: Supercombinatã schi alpin – 1. Maria Ho-
efl-Riesch (Germania), 2. Nicole Hosp (Austria),
3. Julia Mancuso (SUA) / Short Track – 1. Char-
les Hamelin (Canada), 2. Tianyu Han (China),
Victor An (Rusia).

Asearã s-au acordat alte trei seturi de meda-
lii: la patinaj vitezã 500 metri masculin, la bia-
tlon urmãrire masculin (12,5 km) ºi freestyle
masculin – schi acrobatic pe teren accidentat.

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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)

Staţiunile limitrofe
Antalyei sunt adevărate
oaze de sport.  Mii de
echipe şi sportivi vin
anual să beneficieze de
climă propice, condiţii de
antrenament,  c azare,
masă şi refacere în zeci-
le de complexe construi-
te parcă peste noapte la
Mediterana.  Numai în
resortul unde este canto-
nată Universitatea se mai
pregătesc alte zece echi-
pe de fotbal, dar şi nu-
meroşi sportivi, inclusiv
tenismenele care participă la tur-
nee futures pe terenurile amplasa-
te chiar în apropierea falezei. La
câţiva kilometri de Belek, în staţi-
unea Lara, Pandurii a avut şansa
unui amical cu Şahtiorul lui Mir-
cea Lucescu. „Il Luce” nu ezită să
accepte sparring-uri cu echipele
româneşti, iar cel cu echipa gor-
jeană are şi o semnificaţie aparte,
pe lângă un derby „mineresc”, fi-
ind vorba şi de echipa din judeţul
natal al soţiei sale, Neli. Locaţia
aleasă a fost una specială. Ca să
ajungi la ea străbaţi câmpuri pustii
şi nişte adevărate cătune, iar par-
că de nicăieri, într-un contrast te-
r ibil,  se r idic ă un
complex de lux, în
centrul căruia tronea-
ză stadionul „Mar-
dan”. O arenă moder-
nă cu 8.000 de locuri
căreia nu-i lipseş te
nimic , poate doar o
echipă care să o fo-
losească în mod con-
stant, ea fiind rezer-
vată exclusiv jocuri-
lor de pregătire. Ina-
ugurat în 2008, fiind
proprietatea unui mi-
liardar azer, este con-
siderat cel mai modern stadion din
lume din cele cu o capacitate mai
mică de 10.000 de locuri.

3 goluri în 3 minute
încasate de gorjeni

Şahtior dă senzaţia unui colos
atât pe teren, cât şi în preajma lui.
Lucescu are colaboratori care se
ocupă de fiecare detaliu, dar în cen-
trul tuturor evenimentelor stă tot
tehnicianul român, cu personalita-
tea sa impunătoare. Gică Hagi este
prezent la meci „pentru a-l vedea

CSU, amical cu georgienii de la Zugdidi
Dacă programul de duminică a fost mai lejer, cu un antrenament, doar

pentru cei care n-au prins minute destule în amicalul cu Varna şi o plim-
bare la mall, Stângă a programat ieri două şedinţe de pregătire pe terenu-
rile din complexul Kaya Riu. Astăzi, de la ora 15, chiar în locul de antre-
nament, va avea loc amicalul cu georgienii de la Baia Zugdidi. După mai
multe remedii încercate de staff-ul CSU, care nu au avut efect, Pleşan şi
Izvoranu au fost trimişi în Serbia, la o clinică din Belgrad, pentru a se
trata, revenirea lor pe teren fiind anticipată chiar la reluarea campionatu-
lui. Ieri s-au antrenat normal şi Sin, Precup şi Câju, doar Adrian Ionescu
având program separat. După un stagiu de pregătire cu naţionala U17,
Andrei Ivan a revenit sub comada lui Stângă. Cu naţionala under 17, Ivan
a jucat într-un 1-1 cu Dinamo Moscova şi un 0-0 cu Amkar Perm.

Un uriaş sârb întăreşte defensiva
olteană

În cantonamen-
tul alb-albaştrilor
de la Kaya Riu s-a
alăturat şi fundaşul
sârb transferat de
la Jagodina (locul
3 în Serbia), Vuka-
sin Tomic. În vâr-
stă de 26 de ani,
stoperul de picior
drept a fost căpi-
tanul câştigătoarei
Cupei Serbiei de
anul trecut şi a fost împrumutat pentru o perioadă la FC Taraz, în Azer-
baidjan. „Am fost convins de obiectivele şi condiţiile celor de la Craiova
şi sper să pun umărul la îndeplinirea obiectivului de a promova” a spus
Tomic, care are o statură impresionantă (1,98 metri) şi implicit un bun
joc de cap. „Are calităţi foarte bune fizice şi se descurcă bine şi cu
mingea la picior. O să ne ajute mult, atât acum, dar mai ales în Liga I” l-
a prezentat Silvian  Cristescu pe Tomic.

Geolgău.
„Îl vom legitima pe Craioveanu”

Gheorghiţă Geolgău a confirmat faptul că Gică Craioveanu va fi legi-
timat pentru a se retrage într-un meci oficial la Craiova, chiar dacă săp-
tămâna aceasta Craioveanu va împlini 46 de ani. „Totul a pornit de la
meciul pe care l-am avut împotriva celor de la FCU şi de reacţia unora
dintre suporteri, a căror reacţie l-a impresionat negativ. A pornit ca o
glumă, dar el mi-a spus că vorbeşte foarte serios că vrea să mai joace
pentru Craiova, drept pentru care i-am făcut propunerea să-l legitimăm,
să evolueze într-unul din meciurile de pe final de stagiune. El este unul
dintre jucătorii emblematici din ultimii 25 de ani ai Craiovei. De aseme-
nea, avem alt plan, înainte de a se demola stadionul vom juca un meci de
adio, la care să participe fotbaliştii care au evoluat în tricoul Universităţii
din 67 până acum”. Costin Curelea s-a arătat încântat de legitimarea lui
Gică Craioveanu, declarând că ar fi încântat să joace alături în atacul
Craiovei.  „Mi-ar face plăcere să fac cuplu cu Craioveanu în atacul Uni-
versităţii, şi pentru 15 minute. Ar fi frumos să sărbătorim împreună pro-
movarea la ultimul meci. L-am văzut jucând. Craioveanu este un jucător
de mare valoare, un stângaci foarte bun, un fotbalist foarte complex“.

Şerban, recomandat de Hagi
Prezent în tribunele arenei „Mardan” pentru jocul Şahtior – Pandurii,

Gică Hagi s-a referit şi la jucătorul transferat de CS Universitatea de la
Viitorul, Ionuţ Şerban. „Este este un băiat bun, cu calităţi, joacă şi în
centru şi pe bandă. Trebuie să aibă mai mult nerv, mai multă ambiţie,
pentru că talent are. Noi am optat să-i păstrăm pe Băluţă şi Năstăsie şi i-
am dat drumul lui. Îi doresc să aibă succes la Craiova“ a spus „Regele”.

Un titlu la tenis
luat cu ajutorul Craiovei

Jucătorii Craiovei i-au făcut galerie unei tenismene
românce care s-a impus într-un turneu futures dispu-
tat pe baza din complexul Kaya Riu. Patricia Ţig a
trecut în finală cu 2-1 la seturi de o jucătoare din Ru-
sia, care şi ea a avut suporteri, de la echipa secundă a
clubului Krâlia Sovetov Samara. De asemenea, staff-
ul medical al oltenilor i-a oferit asistenţă Patriciei pe
toată durata turneului. „Acest titlu îl dedic şi celor de
la Craiova, fără ajutorul cărora aş fi abandonat din
primul tur” a spus Patricia, ai cărei cei mai înfocaţi
suporteri au fost Curelea, Patriche şi Pătraşcu.

Samba a eclipsat sârba
În spectaculosul complex „Mardan” din Lara, brazilienii lui Lucescu

de la Şahtior s-au distrat cu „pandurii” lui Pustai, scor 5-1

pe nea Mircea, dar şi pentru a ve-
dea fotbal de nivel înalt”, iar Lu-
cescu urcă în tribună să-l acom-
panieze pe tot parcursul meciului,
lăsându-i pe căpitanul Srna şi se-
cunzi să se implice la amănunte.
O galerie de circa 50 de persoane,
din care aproape jumătate femei,
asigură fondul sonor, ajutată şi de
acustica deosebită a arenei căreia
clişeul „cochetă” i se potr iveşte
perfect. Mesaje de regret pentru
dispariţia lui Maic on şi steaguri
portocalii sunt în arsenalul „mine-
rilor” din Doneţk. Meciul începe
cu o jumătate de de oră întârziere,
din cauza unei pene de curent.

Ucrainenii nu fac fiţe, joacă şi la
semiîntuneric , iar brazilienii dau
senzaţia că simt mingea şi în bez-
nă. Gorjenii au în start două ocazii
înainte de avalanşa de ocazii ale
ofensivei cariocas a Şahtiorului.
Sunt 3 minute devastatoare, în care
Nistor, Bud şi compania sunt utili
doar pentru a aşeza tot de 3 ori
mingea la centru. Dubla lui Ferrei-
ra şi golul lui Eduardo îi buimă-
cesc pe gorjenii lui Pustai, care mai
încasează un gol până la pauză.
Decarul Bernard, „răpit” în vară lui
Arsenal prin intermediul celor 20

de milioane de euro scoase de
Rinat Ahmetov, parcă dansea-
ză pe teren. E impecabil la ser-
viciu, se strecoară permanent
pentru a se demarca şi coboa-
ră cu Unguruşan pentru a asi-
gura defensiva. Te încântă fi-
neţea sa, iar golul de la 20 de
metri este o capodoperă ofe-
rită la finalul reprizei pe care
Lucescu i-a rezervat-o.

La pauză, antrenorul coboa-
ră pentru a un rezumat al pri-
mei reprize. Vorbeşte calm, dar
autoritar. O face doar la lumi-
na lămpilor camerelor de luat

vederi, fiindcă o altă pană de cu-
rent lasă preţ de 5 minute stadionul
în negură. „Aţi avut un ritm bun,
vă felicit pentru joc, dar trebuie să
încheiem acest antrenament în ace-
laşi ritm”. Numai că partea a doua
se termină la egalitate, 1-1, Eduar-
do şi Breveld marcând, dar golul
gorjenilor a fost de kinogramă, un
trasor de la 25 de metri în vinclu.
Concluzia amicalului îi aparţine lui
Gică Hagi: „Şahtior este la alt nivel
şi o demonstrează pe teren, doar
victoriile şi jocul contează, vorbele
nu sunt relevante”. Lucescu îl în-
curajează pe Pustai la final: „Aţi fă-
cut o repriză secundă foarte bună,

ne-aţi pus probleme”,
dar profesorul ş tie că
sunt declaraţii de com-
plezenţă, ucrainenii dând
senzaţia că pot marca ori
de câte ori doresc. „Il
Luce” completează cu
detalii despre meci: „N-
au nicio importanţă re-
zultatele în aamic ale,
doar întreţin entuziasmul
jucătorilor în perioada
pregătire, care este difi-
cilă. Ai mei au jucat bine
în prima repriză, i-am
surprins pe adversari

prin rapiditatea jocului, dar apoi s-
au relaxat. Este important pentru cei
de la Pandurii că au jucat cu Şah-
tior, îi ajută să-şi vadă carenţele. De
asemenea, eu trebuie să-mi menţin
jucătorii în priză pentru Europa Lea-
gue”. Vorbeşte apoi şi de decesul
lui Maicon: „E o tragedie ce s-a în-
tâmplat, Maicon n-a avut destulă
minte, gonind pe şosea în aseme-
nea condiţii meteo”. Pentru Şahtior,
urmează dubla din Europa League
cu Viktoria Plzen, în timp ce Pan-
durii are în obiectiv să prindă ac-
ceaşi competiţie la finalul Ligii I.

Fiica lui Balaci, în preajma
alb-albaştrilor

În hotelul din Belek unde este cazată delegaţia
CS Univers itatea se află şi fata cea mică a lui Ilie
Balaci, Liana, c are a devenit antrenoare de tenis,
după c e a fos t nevoită să-şi înc heie prematur c a-
riera din cauza accidentărilor. Soţia tenismenului
Adrian Ungur era înc ântată de performanţa echi-
pei de FedCup a României, dar a vorbit şi despre
fotbalul c raiovean. „Am suflet Universitatea Cra-
iova în primul rând datorită tatălui meu, care a re-
prezentat Craiova Maxima.  Am auzit despre r ivali-
tatea echipelor din Craiova,  dar  eu le doresc am-
belor să facă performanţă”.


