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OFF-uri de GABRIEL
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- Să nu spui, Popescule, că par-
lamentarii vorbesc degeaba. N-ai
văzut cât plătim pentru vorbele lor?
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naCa să iasă pe piaţă în luna iunie, adică înain-
tea tuturor, legumicultorii din Poiana Mare mun-
cesc acum din greu la răsadniţele din curte. În
timp ce câmpurile mai păstrează încă petice de
zăpadă, mai toate familiile din comună s-au mutat în solarii.
Pământul este lucrat şi amestecat cu îngrăşământ natural şi,
după ce se atinge o anumită temperatură, aici este pusă la încol-
ţit sămânţa de roşii. E o muncă migăloasă care se petrece în
fiecare gospodărie. În câteva săptămâni plantele vor fi numai
bune de transplantat în solariile cele mari, acolo unde vor da
rod. Anul trecut, după o astfel de reţetă, s-au recoltat peste 600
de tone de roşii de cea mai bună calitate, care au fost vândute în
toate pieţele din ţară.
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Biciclist băut
accidentat în
centrul Craiovei

24 de tineri fermieri
din sudul judeţului
învaţă să fie
competitivi în
domeniul agricol

24 de tineri fermieri din cele 15
localităţi care compun Grupul de
Acţiune Locală (G.A.L.) Sudolt –
respectiv comunele Afumaţi, Bâr-
ca, Bistreţ, Catane, Cârna, Gângio-
va, Gighera,  Giurgiţa,  Goicea,
Măceşu de Jos, Măceşu de Sus,
Sadova, Urzicuţa şi oraşul Dăbu-
leni, din Dolj, alături de comuna
Ştefan cel Mare din Olt – vor avea
ocazia să afle ultimele noutăţi în
materie de management agricol,
agricultură ecologică ş i ir igarea
culturilor, predate de cadre didac-
tice de la Facultatea de Agricultură
şi Horticultură din Craiova.

Oameni
şi câini
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În Seara Îndrăgostiţilor,
doi pe un bilet la Teatrul

Naţional din Craiova
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DNA cere Camerei

Deputaþilor aviz pentru

arestarea deputatului

PSD Vlad Cosma

Preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova, Mircea
Cosma, ºi fiul acestuia, deputa-
tul PSD Vlad Cosma, au fost
audiaþi, ieri, la DNA Ploieºti, în
dosarul în care este arestat,
pentru trafic de influenþã,
Rãzvan Alexe, cunoscut drept
un apropiat al conducerii PSD
Prahova. Ulterior, procurorii
DNA au comunicat cã au
început urmãrirea penalã în
cazul ºefului CJ Prahova ºi al
fiului acestuia, pentru trafic de
influenþã, Vlad Cosma fiind
acuzat cã ar fi primit peste 4,4
milioane lei, în perioada 2012-
2013, de la reprezentanþii unor
firme cãrora le erau supraeva-
luate contractele cu CJ.
Conform unui comunicat al
DNA, preºedintele CJ Prahova
a fost reþinut pentru 24 de ore,
pentru trafic de influenþã,
urmând ca astãzi sã fie dus la
Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, cu propunerea de
arestare preventivã pentru 30
de zile, având în vedere calita-
tea de deputat a fiului sãu, Vlad
Alexandru. Mircea Cosma a fost
scos din sediul DNA de cãtre
anchetatori dupã aproximativ
trei ore. Procurorul ºef al
Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA), Laura Codruþa
Kovesi, a transmis ministrului
Justiþiei, ieri, cererea ºi
referatul întocmit în cazul
deputatului Cosma, pentru a
cere preºedintelui Camerei
Deputaþilor încuviinþarea
arestãrii preventive a parla-
mentarului.
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Contrele, tot mai dese, dintre cei doi co-pre-
ºedinþi ai USL au continuat ºi luni pe un ton
foarte tãios, miza fiind numirea lui Iohannis ca
vicepremier. Crin Antonescu l-a acuzat pe Vic-
tor Ponta cã, „a doua zi dupã o victorie cople-
ºitoare”, s-a dus sã încheie un pact cu Bãsescu
ºi la „Barroso, sã-i dea lista de comenzi ca la
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chelneri”. Invitat la Realitatea TV, liderul PNL
a fost întrebat de mai multe ori dacã s-a schim-
bat relaþia sa cu Traian Bãsescu, inclusiv de-
spre zvonurile legate de o eventualã numire a
acestuia ca premier. „Nu eu, a doua zi dupã o
victorie copleºitoare, m-am dus sã închei pact
cu Traian Bãsescu. Nu eu, a doua zi dupã ce
ºapte milioane jumãtate de români au votat într-
un fel (n.r. - la referendumul de demitere a
preºedintelui), m-am dus sã-mi dea Barroso
lista de comenzi, ca la chelneri. Nu eu am fã-
cut aceste lucruri, deci nu împotriva mea se
poate îndrepta suspiciunea cã mi-aº bate joc
de milioane de voturi ca sã-l pun pe Traian
Bãsescu prim-ministru”, a afirmat Antonescu
la Realitatea TV. În replicã, premierul Victor
Ponta l-a ironizat, luni seara, la România TV,
pe liderul liberal, spunând cã nu ºtie cum func-
þioneazã un guvern, de aceea a ºi propus, vi-
neri, ca primarul Sibiului, Klaus Iohannis, sã
fie vicepremier ºi ministru de Interne, neºti-
ind cã trebuie, de fapt, sã mergi în Parlament

pentru vot. Ieri, Ponta a fost ºi mai acid, subli-
niind cã prin compararea sa cu un chelner An-
tonescu are acelaºi limbaj ca ºi preºedintele
Traian Bãsescu de când este prieten cu aces-
ta. „Am vãzut (n.r. - ce a spus Antonescu).
De când e prieten cu Bãsescu, are acelaºi
limbaj. Cred cã prima datã când îl va întâlni
Antonescu pe Barroso o sã-i transmitã aces-
te lucruri ºi e suficient, eu nu intenþionez sã
îi rãspund nici lui Bãsescu, nici lui Antones-
cu la acest gen de declaraþii. Eu am foarte
multã treabã, iar dânºii au foarte mult
timp”, a spus premierul. În discuþie s-a
bãgat ºi liderul PC, Daniel Constantin, care
i-a „arãtat pisica” lui Antonescu, averti-
zând cã dacã lucrurile degenereazã e luatã
în calcul candidatura primarului general al
Capitalei, Sorin Oprescu, la prezidenþiale.
„M-am speriat foarte tare de ce a spus
Daniel Constantin ºi cred cã o sã ºi îmi
bag minþile în cap”, a comentat ieri Anto-
nescu, întrebat despre declaraþia liderului PC.

Liderii USL s-au reunit din nou, ieri, la Vila
Lac 1, pentru a discuta despre restructurarea
Guvernului, dar ºedinþa s-a terminat tot cu un
eºec. Reuniunea s-a încheiat dupã aproximativ
douã ore, iar la final doar premierul Victor Ponta
a fãcut declaraþii de presã la sediul Uniunii, Crin
Antonescu lipsind. „Nu am luat o decizie. Am
avut o discuþie în cadrul USL legatã de restruc-
turarea Guvernului. Ca premier, era normal sã
vã comunic eu în ce stadiu ne aflãm. A existat o

Un nou eºec în negocierile USL pe tema
viitoarei structuri a Guvernului

Prim-vicepreºedintele PNL, Klaus
Iohannis, a declarat, ieri, referindu-se
la constituirea alianþei electorale Uniu-
nea Social-Democratã (USD), forma-
tã din PSD, PC ºi UNPR, pentru alege-
rile europarlamentare din 25 mai, cã re-
prezintã un semnal cã cele trei partide
„vor altceva”. “Chit cã se declarã cã e
o alianþã pentru europarlamentare, mie
mi se pare un semnal puternic, de care
vom þine cont în negocieri. (...) Dacã
s-a fãcut o alianþã de patru formaþiuni,
iar trei ºi-au fãcut alianþa lor proprie, e
un semnal cã ei vor altceva decât noi.

Iohannis despre USD: Nu putem sã ne facem cã nu vedem
cã ceilalþi trei încep jocul lor propriu

propunere din partea mea, ca Guvernul sã
meargã luni în Parlament cu o nouã formulã
guvernamentalã care îl include pe Iohannis ca
ministru de Interne ºi vicepremier. Am cerut
introducerea a patru vicepremieri, din fiecare
partid al coaliþiei (n.r. - PSD, PC, PNL,
UNPR). Nu a existat un consens asupra aces-
tei formule. A rãmas sã discutãm”, a spus
Ponta. Potrivit Agerpres, la ºedinþã au partici-
pat ºi liberalii Mihai Voicu, Daniel Chioiu ºi
Klaus Iohannis, iar din partea PSD Liviu Drag-
nea, Andrei Dolineaschi ºi Marian Opriºan. Pre-
mierul a subliniat însã cã, în mod categoric, îl
va susþine pe Iohannis ºi pentru funcþia de vi-
cepremier, ceea ce va presupune însã o serie
de schimbãri în structura Guvernului. „Cate-

goric da. Eu am spus foarte clar ºi ieri, cred cã
Iohannis este un câºtig pentru Guvern atât în
funcþia de ministru de Interne, cât ºi în cea de
vicepremier, altfel nu am merge în Parlament, sã
convocãm ditamai Parlamentul ca sã facem o
micã schimbare. Cred cã e un lucru bun ºi îl
susþin pe Iohannis sã fie vicepremier ºi ministru
de Interne, însã, mergând în Parlament, asta pre-
supune niºte schimbãri în funcþionarea Guver-
nului”, a explicat premierul. La rândul sãu, lide-

rul liberalilor, Crin Antonescu, a menþionat, îna-
intea reuniunii USL, cã reprezentanþii PNL nu au
alte solicitãri decât cele anunþate pânã acum ºi
cã, din punctul sãu de vedere, se va putea ajun-
ge la un consens foarte repede, existând posibi-
litatea convocãrii plenului Parlamentului astãzi sau
luni. Preºedintele PNL a precizat cã atribuþiile
de coordonare ale vicepremierului propus, Klaus
Iohannis, vor viza în principiu ministerele eco-
nomice ºi cã inclusiv negocierile cu FMI este
posibil sã fie purtate ºi de actualul edil al Sibiu-
lui. Întrebat dacã din punctul sãu de vedere
existã lucruri asupra cãrora este posibil sã nu
se ajungã la un acord în cursul zilei de ieri, An-
tonescu a rãspuns cã „nu, ºtiþi cã dorinþa mea
de a fi împãciuitor este aproape proverbialã ºi,
ca atare, am ºi un optimism în aceastã privin-
þã”. Ba chiar a spus cã a avut o discuþie cu
liderii grupurilor, pentru a-i avertiza pe parla-
mentari în legãturã cu probabilitatea ca astãzi
sau luni sã aibã loc o ºedinþã de plen reunit a
Parlamentului.

Ulterior ºedinþei USL, liderii PNL au convo-
cat o altã ºedinþã la sediul partidului, la care s-a
discutat despre propunerea lui Ponta cu patru
vicepremieri.

Nu putem sã ne facem cã nu vedem
cã ceilalþi trei încep jocul lor propriu”, a
precizat Iohannis într-o conferinþã de
presã. Preºedinþii PSD, UNPR ºi PC
au semnat, luni, protocolul pentru con-
stituirea alianþei electorale Uniunea So-
cial-Democratã (USD), la eveniment
fiind prezent ºi primarul Capitalei, So-
rin Oprescu. Preºedintele PNL, Crin
Antonescu, a declarat, luni seara, la Ro-
mânia TV, cã PSD ºi PC se ascund în
spatele alianþei USD. „Aº putea sã fiu
maliþios, dar la modul amical, dacã se
poate  spune aºa, ºi sã spun cã iar PC

se ascunde dupã o alianþã, dar de data
asta ºi PSD îºi ascunde numele tot dupã
o alianþã. Nu, nu e vorba de nici o con-
fiscare, eu cred cã toatã lumea înþele-
ge, toatã lumea deosebeºte”, a rãspuns
Antonescu. De asemenea, liderul
PNL a comentat înfiinþarea USD prin
raportare cu înþelegerile între parti-
dele din USL. „Eu nu mã înþeleg cu
ei nu pentru cã ºi-au fãcut USD. Ei
ºi-au fãcut USD pentru cã nu ne în-
þelegem noi”, a afirmat Antonescu.
El a precizat cã PNL ºi-a dorit
sã candideze pe liste separate la

europarlamentare pentru a-ºi
delimita poziþia politicã.
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Roşiile de la Poiana Mare nu
mai au nevoie de nici o prezenta-
re. Cea mai bună reclamă şi-au
făcut-o legumicultorii în verile în
care au ieşit cu ele pe piaţă şi s-
au dovedit că sunt mult peste cele
care se produc în alte localităţi şi
chiar în ţară. Uşor, dar sigur, to-
matele din această comună au

devenit un brand pentru judeţ, aşa
cum pepeni verzi sunt o emble-
mă pentru Dăbuleni. Nimeni nu
bănuieşte însă câtă muncă stă în
spatele roşiei cu miezul dulce şi
puţine seminţe, aşa cum este ro-
şia de Poiana Mare. Suntem la
mijlocul lunii februarie când tere-
nurile din jurul localităţii, ca şi tot
judeţul, sunt încă acoperite cu ză-
padă şi normal ar fi ca agriculto-
rii, după ce au muncit aproape tot

Roşiile de Poiana Mare
prind rădăcini!

Ca să iasă pe piaţă în luna iunie, adică înaintea tuturor, legumi-
cultorii din Poiana Mare muncesc acum din greu la răsadniţele
din curte. În timp ce câmpurile mai păstrează încă petice de zăpa-
dă, mai toate familiile din comună s-au mutat în solarii. Pământul
este lucrat şi amestecat cu îngrăşământ natural şi, după ce se atin-
ge o anumită temperatură, aici este pusă la încolţit sămânţa de
roşii. E o muncă migăloasă care se petrece în fiecare gospodărie.
În câteva săptămâni plantele vor fi numai bune de transplantat în
solariile cele mari, acolo unde vor da rod. Anul trecut, după o
astfel de reţetă, s-au recoltat peste 600 de tone de roşii de cea mai
bună calitate, care au fost vândute în toate pieţele din ţară.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

anul, să se odih-
nească la gura so-
bei. Ei bine, la Po-
iana Mare nu e de-
loc aşa. Nimeni nu
stă degeaba în
această vreme
dacă vrea să aibă
ce număra la toam-
nă. „La noi munca
a început mai de-
vreme decât prin
alte părţi. Oamenii
sunt deja în solarii
şi pregătesc recol-
ta de roţii, ardei şi
castraveţi. Legu-
micultorii au înce-
put să facă răsad-
niţele şi să semene

legumele”, a spus Marin Vintilă,
primarul comunei Poiana Mare.

Firele de roşii
sunt tot mai
multe...

Acum se face primul pas. Le-
gumele trebuie să crească pe un

pat de pământ bine afânat şi ames-
tecat cu îngrăşământ natural ast-
fel încât plantele să se dezvolte
în cele mai bune condiţii. O altă
grijă este acordată seminţelor
care se pun în pământ. „Desigur,
fiecare legumicultor are secrete-
le lui. După atâţia ani, ştie fieca-
re cam în ce proporţie să ames-
tece pământul, cât trebuie să fie
temperatura şi, mai ales, de unde
să cumpere seminţele. Toţi sunt

specialişti şi, în fie-
care vară, scot pe
piaţă cele mai gus-
toase roşii”, a mai spus primarul
Marin Vintilă. De la an la an, pe
măsură ce afacerile merg tot mai
bine, legumicultorii din Poiana
Mare au prins curaj şi măresc şi
ei miza terenurilor cultivate. Fi-
rele de roşii sunt mai multe, iar
solarii tot mai mari. Aşa se face
că, în câteva zile, albul zăpezii de
pe câmpuri va fi concurat de cel
al solariilor care se vor întinde şi
vor acapara curţile şi grădinile oa-
menilor. „Dacă veniţi peste o săp-
tămână, o să vedeţi că nu există
gospodărie care să nu aibă un so-
lar cât de mic”.

Peste 600 de
tone de tomate

Munca pe timpul iernii îşi ara-
tă roadele în luna iunie, atunci
când trebuie să iasă pe piaţă cu
primele roşii. Sunt considerate
trufandale şi preţul lor este de câ-
teva ori mai mari decât în restul
anului. Există însă o mică proble-
mă care poate să apară pe par-
curs. Legumicultorii care mun-
cesc acum cu mânecile sufleca-
te şi vârâte în pământ pot să ra-

teze acest moment dacă iarna se
prelungeşte foarte mult. „Aşa s-
a întâmplat acum câţiva ani, când
a nins şi în luna martie. Pe data
de 8 martie, plantele de roşii ar
trebui să aibă o înălţime de 5-6
centimetri şi să fie bune pentru
repicat, dar atunci nu s-a întâm-
plat acest lucru. Mulţi au ieşit în

pierdere, pentru că roşiile s-au
copt mai târziu, cu puţin înaintea
celor care au fost plantate în
câmp”, a mai spus primarul Ma-
rin Vintilă. Anul trecut a fost, în
schimb, unul foarte bun pentru le-
gumicultorii din Poiana Mare. Din
datele oferite de Primărie, rezul-
tă o producţie bogată la roşii –
600 de tone, la ardei – 600 de
tone, vinete – 100 de tone, ceapă
– 200 de tone, usturoi – 100 de
tone, varză – 1.200 de tone şi car-
tofi – 300 de tone.

Depozit de
colectare cu
temperatură
controlată

Pentru a veni în ajutorul localni-
cilor, Primăria Poiana Mare a ofe-
rit teren chiar în apropierea târgu-

lui de săptămână pentru construc-
ţia unei hale de depozitare cu tem-
peratură controlată. Investiţia a fost
făcută de o firmă privată şi, de doi
ani, legumicultorii îşi valorifică mar-
fa, îndeosebi roşiile şi castraveţii,
prin acest punct de colectare. Pe
timpul verii comuna devine o ade-
vărată patrie a roşiilor. Este un ade-
vărat furnicar, TIR-uri încărcate aici
pleacă spre supermarketuri, unele
foarte cunoscute, sau în alte locuri
de desfacere din ţară. Depozitul
este foarte bun pentru întreaga

zonă, tot aici aducându-şi ro-
şiile şi legumicultorii din Rast.
„Avem atâtea roşii încât nu
putem să facem faţă. Din
fericire, există această hală
de legume de 800 de metri
pătraţi care vara poate să
păstreze, la o temperatură
bună, şi roşiile şi castraveţii
timp de câteva zile. Sunt
vândute rapid pentru că le-
gumicultorii noştri au înce-
put să lucreze organizat, pe
bază de contracte. Sunt oa-
meni serioşi şi asigură can-
titatea de marfă pe care le-

o cere partenerul, iar munca lor
este răsplătită”. Şi în acest an, lu-
crurile ar trebui să stea la fel. Exis-
tă contracte cu un supermarket
care vrea să îşi aprovizioneze ga-
lantarele cu roşii de Poiana Mare,
un brand pe care îl vor afişa cu
convingerea fermă că marfa se va
vinde mai bine.
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã poliþiºti din cadrul Serviciului
de Investigaþii Criminale în urma
activitãþilor specifice desfãºurate l-
au prins ºi încarcerat în arestul IPJ
Dolj pe Andrei Bolovan, de 30 de
ani, din Craiova. Pe numele acestu-
ia Tribunalul Districtual al SUA, din
Districtul Nevada, emisese un man-
dat de arestare în vederea extrãdã-
rii pentru sãvârºirea pe teritoriul SUA
a infracþiunilor de fraudã cu cãrþi
de credit ºi furt agravat de identita-
te, fapte comise în perioada 2005-
2011. Craioveanul a contestat în
instanþã solicitarea de extrãdare, însã
n-a avut succes, pe 27 decembrie
2013 Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie respingându-i recursul. Bolovan
va rãmâne în arestul IPJ Dolj pânã
la îndeplinirea formalitãþilor nece-
sare extrãdãrii.

El a mai ajuns în arestul IPJ Dolj
ºi în noiembrie 2011, tot în baza
unui mandat internaþional emis pe

Agenþia Naþionalã de Integri-
tate a comunicat, ieri, cã a con-
statat existenþa stãrii de incom-
patibilitate în cazul Anei Golaºu,
grefier în cadrul Curþii de Apel
Craiova, întrucât, începând cu
data de 30 martie 2013, deþine,
simultan, ºi funcþia de preºedin-
te al Asociaþiei de Proprietari Bloc
ANLR 2008, cu sediul în Craio-
va. «Astfel, GOLAªU ANA a în-
cãlcat dispoziþiile art. 77, alin. (1)
din Legea nr. 567/2004, potrivit
cãrora „Funcþia de grefier este
incompatibilã cu orice alte func-
þii publice sau private, cu excep-
þia funcþiilor didactice […]”.

Persoana  evaluatã a fost in-
formatã despre declanºarea pro-
cedurii de evaluare, elementele
identificate, precum ºi drepturile
de care beneficiazã – de a fi asis-
tatã sau reprezentatã de un avo-
cat ºi de a prezenta date sau in-
formaþii pe care le considerã ne-
cesare, personal ori prin trans-
miterea unui punct de vedere
scris. Persoana evaluatã a depus
la dosarul de evaluare un punct
de vedere în exercitarea dreptu-
lui la apãrare», se aratã în comu-
nicatul ANI. Potrivit prevederi-
lor legale, fapta persoanei cu pri-
vire la care s-a constatat starea
de incompatibilitate constituie

Biciclist bãut accidentatBiciclist bãut accidentatBiciclist bãut accidentatBiciclist bãut accidentatBiciclist bãut accidentat
în centrul Craioveiîn centrul Craioveiîn centrul Craioveiîn centrul Craioveiîn centrul Craiovei

Un biciclist de 56 de ani, din Cra-
iova, a fost accidentat, ieri, în zona
centralã a Craiovei, lângã sediul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
dupã ce s-a ciocnit de un Logan al

Firmei de Pazã ºi Protecþie „Ardia”.
În urma cercetãrilor s-a stabilit cã
vina producerii accidentului îi apar-
þine biciclistului, care era bãut ºi
s-a dezechilibrat.

Evenimentul s-a petrecut ieri-
dimineaþã, în jurul orei 10.00,
la intersecþia strãzilor „Ion Ma-
iorescu” ºi „Matei Basarab”, de
lângã sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. Din cer-
cetãrile poliþiºtilor Biroului Ru-
tier Craiova, a reieºit cã biciclis-
tul, Nelu Mladin, de 56 de ani,
din Craiova, în timp ce circula
pe strada „Ion Maiorescu”, din-
spre Colegiul Naþional „Carol I”
cãtre ISJ Dolj, ajuns la intersec-
þie ºi-a pierdut echilibrul ºi a

cãzut, ciocnindu-se de un au-
toturism Dacia Logan, al firmei
de paza ºi Protecþie „Ardia”,
condus de Adrian Toma, de 29
de ani, din Craiova.

Biciclistul a fost rãnit, fiind
transportat la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova. Aici
a primit îngrijiri ºi a fost su-
pus investigaþiilor de speciali-
tate, constatându-se cã nu a
suferit leziuni care sã-i punã
viaþa în primejdie. Dupã ce au
finalizat cercetarea la faþa lo-

cului, poliþiºtii de la Rutierã au
ajuns ºi ei la spital, l-au testat
pe biciclist cu etilotestul, rezul-
tatul fiind de 0,12 mg/l alcool
pur în aerul expirat, în timp ce
la conducãtorul auto rezultatul
a fost negativ.

„În cauzã a fost întocmit do-
sar penal, cercetãrile fiind con-
tinuate sub aspectul comiterii
infracþiunii de vãtãmare corpo-
ralã din culpã”, ne-a declarat in-
spector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Grefierã a Curþii de Apel Craiova
gãsitã incompatibilã de ANI

O grefierã a Curþii de Apel Craiova a fost
declaratã incompatibilã de Agenþia Naþio-
nalã de Integritate, întrucât, de aproape
un an, deþine ºi funcþia de preºedinte al
unei Asociaþii de Proprietari din Craiova.
Reprezentanþii instanþei craiovene au pre-
cizat cã grefiera are la dispoziþie 15 zile
pentru a contesta raportul ANI ºi, dupã
rãmânerea unei decizii definitive în cauzã,
vor fi dispuse mãsurile legale ce pot merge
pânã la desfacerea contractului de muncã.

abatere disciplinarã ºi se sancþi-
oneazã potrivit reglementãrii apli-
cabile demnitãþii, funcþiei sau
activitãþii respective, persoana
respectivã fiind decãzutã din
dreptul de a mai exercita o func-
þie sau o demnitate publicã pe o
perioadã de 3 ani de la data eli-
berãrii, destituirii din funcþia ori
demnitatea publicã respectivã sau
a încetãrii de drept a mandatului.

Reprezentanþii Curþii de Apel
Craiova au precizat cã, pânã în
momentul în care va rãmâne o
hotãrâre definitivã în ceea ce pri-
veºte starea de incompatibilitate

a grefierei Ana Golaºu, nu se va
lua nici o mãsurã faþã de femeie.
Dacã ºi în contencios adminis-
trativ se va constata starea de in-
compatibilitate, grefiera s-ar pu-
tea alege cu contractul de mun-
cã desfãcut.

„Curtea de Apel Craiova a luat
act de comunicatul Agenþiei Na-
þionale de Integritate din data de
11 februarie 2014, cu privire la
situaþia doamnei grefier Ana Go-
laºu. Având în vedere dispoziþiile
art. 22 din Legea nr. 176/2010,
persoana care face obiectul eva-
luãrii poate contesta raportul de
evaluare a conflictului de intere-
se sau a incompatibilitãþii în ter-
men de 15 zile de la primirea
acestuia, la instanþa de conten-
cios administrativ. Odatã ce ra-
portul de evaluare va deveni de-
finitiv, Curtea de Apel Craiova va
lua toate mãsurile legale care se
impun, în raport de hotãrârea de-
finitivã a instanþei de contencios
administrativ ºi de dispoziþiile le-
gale aplicabile în materie”, au
comunicat reprezentanþii Curþii
de Apel Craiova.

Ajunge a doua oarã în State:
Craiovean reþinut în vederea extrãdãrii,
pentru fraude cu cãrþi de credit în SUA

numele sãu de autoritãþile din SUA.
La momentul respectiv, ºase cra-
ioveni erau solicitaþi de americani,
fiind suspectaþi de comiterea unor
fraude informatice în dauna unor
cetãþeni americani, în perioada
2005-2007. Printre infracþiunile
reþinute în sarcina craiovenilor,
conform legislaþiei SUA, erau con-
spiraþie la fraudã bancarã, conspi-
raþie la fraudã prin intermediul unor
dispozitive electronice, acces neau-
torizat într-un computer protejat ºi
furt de identitate cu circumstanþe
agravante. În baza mandatelor de
urmãrire primite, poliþiºtii i-au re-
þinut atunci pe Mihai Cristian Du-
mitru (26 de ani), Dragoº Nicolae
Drãghici (27 de ani), Dumitru Ci-
prian Tudor (30 de ani), ªtefan
Sorin Ilinca (24 de ani), Andrei
Bolovan (27 de ani, la momentul
respectiv) ºi Bogdan Boceanu (28
de ani), din Craiova. Cu toþii au
ajuns în faþa instanþelor din SUA.

Un craiovean de 30 de ani a fost prins de poliþiºti ºi introdus în
arest, urmând sã fie extrãdat în SUA. Autoritãþile din Nevada au

emis pe numele sãu un mandat de arestare pentru fraude cu cãrþi
de credit ºi furt agravat de identitate. Craioveanul a mai fost extrã-
dat, tot în SUA ºi tot pentru fapte similare, în decembrie 2011 ºi se

pare cã revenise acasã de câteva luni. Acum va fi trimis înapoi.
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GEORGE POPESCU

Unde fugim de-acasă...
Titlul de mai sus  e al unei cărţi de poe-

me (incitante şi, încă, incisive)  pentru co-
pii a lui Marin Sorescu de prin tinereţea sa
risipitoare de felurile daruri. I- l împrumut,
convins de aprobarea sa tac ită pe-acolo, pe
unde va fi ieşit în ceruri,  nu cu tâlcul vreu-
nui amuzament al c elor mici, ci ca siglă a
unei disperări aproape generalizate în beje-
nia vremii în care ni-i dat să trăim. O vre-
me tulbure,  cu un gust sălciu, a cărei dra-
matică disperare nici un ambalaj oricât de
apetisant în care diriguitorii ni-l oferă nu
mai reuşesc s-o ascundă.

Cunosc relativ mulţi tineri nu doar inte-
ligenţi şi c onfirmaţi, într-un traseu al deve-
nirii lor intelectuale, dar  cu afirmări publi-
ce de excepţie în domenii în care competi-
ţia,  în plan internaţional, este acerbă. Unii
nu ş i-au ratat şansa de a se fi măsurat, în

vreun stagiu bursier, cu c olegii lor mai no-
rocoşi de prin mari centre ale culturii şi ci-
vilizaţiei europene. Şi nu numai.  Alţii s-au
aciuiat pe-acolo,  cu mai mari ori mai mici
împliniri: un set fie şi rezervat de satisfacţii
prec um bucuria de a ţi se aprecia inteligen-
ţa,  învăţătura. Şi harul. Fiindcă suntem,
oric e s-ar spune, un popor hărăzit, în ciu-
da histrionismului regretabil c are ne sus-
trage unui destin mai meritat.

Pe cei reveniţi acasă – c ondiţia lor e cea
care mă iscodeşte – îi dibui, în rarele întâl-
niri cu care mă onorează,  deja livraţi unei
ireversibile resemnări: ir itaţi de ceea c e li
se întâmplă, incapabili să înţeleagă mersul
lucrurilor într-o societate ce-şi afişază, stri-
dent şi agresiv, sordidul gust al unei des-
frânări pe care nici o tragedie n-o mai în-
cape. Unde (mai) fugim de-acasă? – mă

pomenesc chestionat. Şi întrebarea mă
mută, antropologic aproape, în vaduri ui-
tate ale istoriei prin risipitele veacuri ale
haiduciei c ând fuga era alternativa limina-
ră, ca un pariu pe propria viaţă, la suferinţa
devenită insuportabilă.

Inteligenţi, cum spuneam, frumoşi spiri-
tuali, unii pregătiţi pentru schimbările de per-
formanţă pe care le strigăm şi le visăm cu o
râvnă sâcâitoare, se simt abandonaţi, daţi la
o parte de cohortele de sinecurişti, de turme
de haimanale distribuite la neruşinatele licita-
ţii ale zilei: într-un joc al pervertirii criteriilor
din care a dispărut şi ultimul rest al merito-
craţiei. Un business în care servilismul e eta-
lon de promovare, iar prostia e monedă de
schimb. Şi în care actul politic în sine a de-
venit tele-show, la întrecere cu brahmuţenie-
ne seriale de aculturalizare… forţată.

Un tânăr, excepţional filolog, cu un  doc-
torat remarcabil şi cu stagii de invidiat prin
Occident, e de ani buni blocat în tentativa
sa de a-şi pune instituţional în valoare po-
tenţialul atestat: cu ceva timp în urmă, am
aflat, nu fără uimirea unei inocenţe pe care
mi-o asum, că blocajul se datora unor moti-
ve incredibil de puerile: teama unor vremel-
nici catedratici ai ateneului craiovean de o
competiţie ce s-ar fi putut deschide. Şi nu
doar atât. Poate, mi s-a sugerat, dotei de
invidie a celor care, regăsindu-se prea gră-
bit în susul unei ierarhii improvizate, şi-ar fi
creat motive în plus de disconfort din cauza
unei concurenţe nedorite.

Rămâne, ca un ghimpe în carne, perspec-
tiva terifiantă a acestei resemnări cu un risc
de ţară extrasă din traseul ei spre o norma-
litate tot mai absentă.

Prin parafraza celebrului roman
„Oameni şi şoareci”, al lui John
Emst Steinbeck, n-am dorit decât
a sublinia legătura indestructibilă
dintre oameni şi aceste animale
domestice, care ne înconjoară în
viaţa de zi cu zi. Mult înainte de
apariţia numeroaselor asociaţii de
ocrotire canină au existat destule
dovezi, unele intrate în legendă, ale
dragostei dintre câine şi om, mai
rar viceversa. De unde şi versul
poetului Vasile Militaru „Cine-i om
şi cine-i câine”. Sigur că, respec-
tând dreptul la viaţă, între un om
şi un câine opţiunea nu poate fi
decât prima. Latinii aveau la intra-
rea în case fie acel „Salve”, fie
„Cave canem”, în sensul de a te
feri în viaţă de cele rele. Chiar în
Craiova, un confrate avea la poar-
ta casei sale, unde a locuit cândva
Elena Teodorini, inscripţia „Nu in-
traţi, câine rău”, iar dedesubt o alta:
„Avocat XY”. Pur şi simplu nu
văzuse legătura, deşi la romani avo-
caţii erau numiţi „latratores”, ast-
fel că stimatul meu coleg a renun-
ţat la c ea de-a doua inscripţie.

Oameni şi câini

8 februarie 2014. De o oră încheiasem
convorbirea telefonică, interlocutor fiindu-
mi specialistul de mare valoare, ing. Nicolae
Păduraru, proiectant electrotehnic de nivel
Brawn Boweri al Institutului de Cercetări şi
Proiectări Electroputere Craiova. Căutat de
reporteri cu asiduitate în anii 1960-1990. De

Ne atenţionează un mare specialist, ing. Nicolae
Păduraru: Sistemul energetic al ţării este în pericol!

câţiva ani nu ne mai auzisem sau
întâlnisem, socotindu-l de acum
pensionar vechi. Cunoscându-i
inteligenţa, hărnic ia neobosită,
dăruită pentru ţară, l-am întrebat
cu voioşie dacă mai proiectează
aparataje de înaltă tens iune. Şi
mi-a spus că va înceta peste câ-
teva luni, când va rotunji vârsta
de 80 de ani. Ceea ce mi-a prile-
juit nu numai surpriza de necre-

zut, ci şi aprecierea că este între ultimii lup-
tători din „garda veche” al electrotehnicii
româneşti aflat încă pe „standul de înaltă
tensiune”. Nu folosesc cuvântul baricadă din
cauza rezonanţei sale revoluţionare. Deci, se
află pe standul de probe al curenţilor tari,
părintele mai tuturor transformatoarelor de

la 0,5 la 400 kV din România. Şi iată ce-mi
spune: vreau să trag clopotele de alarmă. Sis-
temul energetic al României este în pragul
prăbuşirii în orice moment, pentru că zeci
de mii de transformatoare de curent şi ten-
siune, de la 25,5 la 400 kV, aflate în exploa-
tare permanentă de peste 25 de ani, pot ceda
în serie, pot cădea precum piesele jocului de
domino. Iar, pe de altă parte, de peste două
decenii încoace s-au produs prea puţine şi
s-au importat şi mai puţine, perioada lor de
viaţă expirând de multă vreme. Le menţine în
funcţiune numai calitatea lor bună. De ce este
un caz de alarmă maximă: pentru că baza stra-
tegică vitală a sistemului energetic, uzinele
Electroputere din Craiova, cu cele 8 fabrici,
a fost desfiinţată, în parte demolată şi con-
vertită în... spaţii comerciale. Cedând trans-

formatoarele de care vorbeam, altele în loc
nu se pot pune bătând din palme, ca să nu
mai vorbim de costurile lor. Eu, economist,
chiar inovator în electrotehnică, dar mai ales
colaborator, zeci de ani, cu ing. Nicolae Pă-
duraru, în producerea acelor aparate, „inimi”
ale organismului energetic românesc, nu pot
decât regreta desfiinţarea febrilă de aparataj
de IT-ul cel mai complex integrat din lume,
după aprecierea unor specialişti vestici, a fa-
bricilor de Maşini Rotative, Locomotive etc.
Refacerea rapidă a industriei electrotehnice a
României, revitalizând în primul rând ce a mai
rămas din Electroputere, ca pilon strategic al
economiei, a devenit imperativă. Şi asta o clo-
poţeşte ing. Nicolae Păduraru, specialist de
mare clasă. Fără a fi singur.

Ec. ION DUGĂEŞESCU

Măcar bine că a dispărut obiceiul
barbar al jujeului, darea în tărbacă
la începutul postului mare, chiar
dacă era un vechi obicei legat de
renovarea timpului. Trebuie să re-
cunoaştem că în târguri şi oraşe a
existat, mai întotdeauna, problema
câinilor maidanezi. Şi chiar dacă
maidanele au dispărut demult,
„maidanezii” se înmulţesc, datori-
tă şi prolificităţii specifice. Se uită,
voit sau nu, că de fapt câinii tră-
iesc în haite, în grupuri agresive,
în măsura în care şi liderul lor este
sau nu este aşa. Vorbind despre lege
şi de protecţia oamenilor, trebuie
să recunoaştem că până şi câinii
crescuţi în apartamente sunt destul
de peric uloşi,  mulţi neş tiind că
resturile lor pot produce orbirea
copiilor care calcă pe ele. Există un
regulament al Primăriei Craiova care
obligă pe cel care scoate la plimba-
re un câine pe domeniul public să
aibă un recipient de c olectare a
resturilor canine. Nimeni nu se con-
formează, dar nici nu a fost amen-
dat cineva pentru această stare de
pericol public. Oricărui drept îi co-

respunde o obligaţie. Am în faţă un
document datat 4 iulie 1832, prin
care subtocârmuitorul ţiganilor sta-
tului din Valahia Mică trimitea pen-
tru magistratul Craiovei (primarul de
atunci) şapte ţigani hingheri. „Am
primit scrisoarea coprinzătoare, pre-
cum magistratul Craiovei a făcut
cerere pentru omorâtul câinilor ce
sunt fără stăpân, să se orânduias-
că hengheri dintre ţiganii statului,

câte şapte, cât va face trebuinţă,
dintre ţiganii lăieţi, cărora a li se
plăti de către cinstitul magistrat
pentru a lor osteneală, precum se
plăteşte şi celor din Poliţia Bucu-
reştilor, adică capitaţia lor şi câte
lei 15 de fiecare pe lună”. Pentru
punerea la cale se trimite lista cu
cei şapte, rude, conduşi de vătaful
Dinu Bâzgă. Precum se vede, tot-
deauna au existat şi şefi. Mentalită-

ţile s-au mai schimbat, şi astăzi câi-
nii fără stăpân fac obiectul unei legi
speciale. În Craiova sunt duşi la
adăpostul special de la Breasta, unde
se cheltuieşte per capita mai mult
decât pentru un asistat social. Bine
trataţi în adăposturi, aceşti câini,
învăţaţi să fie liberi, sunt, în cele
din urmă... eutanasiaţi. Adică tot
omorâţi, acelaşi final ca pe vremuri.

Av. ION ŞT. DIACONU
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„În condiþiile de piaþã actuale,
venim în întâmpinarea clienþilor
care doresc sã investeascã în do-
meniul locativ cu o reducere de
dobândã importantã – la creditele
intermediare ºi anticipate garanta-
te cu ipotecã imobiliarã dobânda
se reduce de la 6,25% p.a. la
4,44% pe an pe toatã perioada cre-
ditului, indiferent de tipul de con-
tract. Creditele cu dobândã redu-
sã vor putea fi contractate atât de
clienþii existenþi în portofoliul BCR
Banca pentru Locuinþe, cât ºi de
clienþii noi, care doresc sã îºi cum-
pere o locuinþã sau un teren, sã îºi
renoveze sau sã îºi modernizeze
locuinþele”, a declarat Carmen
Schuster, vicepreºedintele BCR
Banca pentru Locuinþe.

Reducerea dobânzii
la creditele intermediare
ºi anticipate

Produsele BCR Banca
pentru Locuinþe au marele
avantaj cã nu sunt afectate
de riscurile valutare ºi riscu-
rile de creºtere a dobânzii,
fiind doar în lei ºi cu dobân-
dã fixã. În plus, clienþii nu
plãtesc comision la acorda-
rea creditului ºi nici în cazul
rambursãrii anticipate, BCR
Banca pentru Locuinþe ofe-
rind numai produse cu zero
comision de analizã a credi-
tului, zero comision de rambursa-
re anticipatã, iar evaluarea imobi-
lului adus in garanþie ºi asigurarea
de viaþã sunt, de asemenea, gra-
tuite. „În cazul unui credit antici-
pat pentru modernizarea locuinþei,
în sumã de 45.000 lei, reducerea
dobânzii la creditele intermediare
ºi anticipate aduce o reducere de
68 lei a ratei lunare în aceastã eta-
pa a creditului. Astfel, pânã în pre-
zent, un client care contracta un
credit anticipat de 45.000 lei cu do-
bânda fixã de 6,25% p.a. pe toatã
perioada creditului, plãtea timp de
43 luni o ratã lunarã a creditului de
257 lei ºi continua economisirea
timp de 37 luni, cu o ratã lunarã
de economisire de 292 lei, pânã la
repartizarea contractului ºi trans-
formarea creditului anticipat în
credit Bauspar (locativ) pe o pe-
rioadã de 60 luni, cu do-
bândã fixã de 5% p.a. ºi
ratã lunarã de 503 lei”, a
mai spus reprezentantul
BCR.

De la 1 februarie
se plãteºte mai puþin...

Începând cu 1 februa-
rie, un client care con-
tracteazã un astfel de
credit anticipat, de
45.000 lei, cu noua do-
bândã fixã de 4,44%

BCR Banca pentru Locuinþe (BCR
BpL), liderul pieþei de economisire-cre-
ditare pentru domeniul locativ, vine în
întâmpinarea nevoilor locative ale clien-
þilor sãi prin reducerea dobânzii la credi-

tele intermediare ºi anticipate acordate în
lei ºi garantate cu ipotecã, de la 6,25% la
doar 4,44% pe an, pe toatã perioada cre-
ditului, pentru solicitãrile de credit ini-
þiate de clienþi dupã 1 februarie 2014.

p.a., va plãti timp de
43 luni o ratã lunarã a
creditului de 189 lei ºi
va continua econo-
misirea timp de 37
luni, cu rata lunarã de
economisire de 292
lei, pana la transfor-
marea creditului anti-
cipat în credit Baus-
par (locativ), ale cã-
rui condiþii rãmân ne-
modificate. „În pe-
rioada derulãrii credi-
tului anticipat clientul
economiseºte ºi obþi-
ne toate avantajele
contractului de eco-
nomisire-creditare –

dobânda ºi prima de stat, repre-
zentând 25% din suma economi-
sitã, dar nu mai mult de echivalen-
tul a 250 Euro/an. Suntem convinºi
cã aceastã soluþie vine în întâmpi-
narea clientului ºi îl ajutã sã inves-
teascã în condiþii sigure – dobân-
dã fixã, credit în lei – în domeniul
locativ!”, a precizat Carmen
Schuster, vicepreºedintele BCR
Banca pentru Locuinþe.

Avantaje ale contractelor
de economisire-creditare

Creditele intermediare ºi antici-
pate, cu dobândã fixã de 4,44%
pe an pe toatã perioada pot fi folo-
site de clienþii care doresc sã îºi
cumpere o locuinþã sau un teren,
sã îºi renoveze, sã îºi modernize-
ze sau sã îºi reabiliteze termic lo-
cuinþele. Clienþii încheie la acorda-

rea creditului intermediar sau anti-
cipat ºi un contract de economisi-
re-creditare. Acesta le asigurã la fi-
nalizarea contractului de creditare
intermediar sau anticipat trecerea
în continuare la credit cu dobândã
fixã bauspar de numai 5% sau 6%
pe an, în funcþie de tipul produsu-
lui ales.  „Alte avantaje ale con-
tractelor de economisire-creditare
pentru domeniul locativ prin inter-
mediul BCR Banca pentru Locuinþe
sunt: Prima garantatã de Stat ºi
acordatã în perioada de economi-
sire, care, pe perioada de econo-
misire recomandatã (5 ani), gene-
reazã pentru clienþi sume pe care
nu le pot obþine din alt produs fi-
nanciar de pe piaþã, dobânzile fixe
oferite pentru toatã durata con-
tractului ºi, nu în ultimul rând, si-
guranþa depunerilor – acestea sunt

garantate de cãtre Fon-
dul de Garantare a De-
pozitelor în Sistemul
Bancar, în limita sumei
de 100.000 euro, echi-
valentul în lei”, a com-
pletat vicepreºedintele
BCR Banca pentru Lo-
cuinþe. Adiacent, siste-
mul încurajeazã eco-
nomisirea, sprijinã re-
lansarea creditãrii, pre-
cum ºi îmbunãtãþirea
fondului locativ.

Eurodeputatul PSD Victor Boº-
tinaru s-a întâlnit luni cu premierul
Republicii Slovace, Robert Fico.
La întrevederea dintre eurodeputa-
tul român ºi premierul slovac a par-
ticipat ºi ambasadorul României la
Bratislava, Excelenþa Sa Florin Vo-
diþã. „Victor Boºtinaru a demonstrat
cã are un ataºament puternic la va-
lorile europene ºi s-a opus cu suc-
ces demersurilor naþionaliste ºi se-
paratiste în Parlamentul Euro-
pean...” a fost declaraþia premie-
rului slovac Robert Fico la finalul
întrevederii. La rândul sãu, euro-
deputatul PSD Victor Boºtinaru a
subliniat importanþa colaborãrii dintre delegaþiile naþionale în
Parlamentul European în realizarea obiectivelor comune ale
Uniunii Europene. „Acþiunile noastre în Parlamentul European
demonstreazã cã atunci când existã unitate în apãrarea intere-
selor þãrilor noastre putem construi proiecte ºi putem respin-
ge tentativele aflate în conflict vãdit cu principiile care au stat
la baza Uniunii noastre...”.

„Putem respinge tentativele aflate
în conflict vãdit cu principiile care
au stat la baza UE”

Ieri, Camera Deputailor a vo-
tat legea prin care ziua de 2 iu-
nie este declaratã Ziua Naiona-
lã a Adopiei. „Este rezultatul
propunerii legislative pe care am
iniiat-o în aprilie 2013 alãturi de
colegii mei ºi din celelalte parti-
de politice”, a spus Andreea
Paul, deputat PDL. De ce o
avem nevoie de o Zi Naionalã
a Adopiei? Pentru a atrage aten-
þia în mod simbolic ºi pentru a
veni cu soluii pentru simplifica-
rea procedurilor de adopþie. Pen-
tru a ridica drepturile copilului
la rang de prioritate naionalã
prin fapte, nu prin vorbe. Pro-
cesul de adopþie dureazã, în
România, între un an jumãtate
ºi doi ani. „Eforturile în sensul reducerii procedurilor biro-
cratice încep sã se vadã: în anul 2013 s-au deschis procedu-
rile de adopie pentru 2.556 de copii, în uºoarã creºtere faþã
de anii anteriori: 1.736 copii au fost înfiai în anul 2011 ºi
1.921 copii în anul 2010, conform ultimelor date disponibile
ale Oficiului Român pentru Adopþii”, a completat Andreea Paul.
În anul 2013 au fost atestate pentru adopþie 1.575 familii,
cãror li se adaugã alte 58 de solicitãri de adopþie internaþionalã
în anul 2013.

România are o Zi Naþionalã
a Adopþiei: 2 iunie

Europarlamentarul liberal No-
rica Nicolai considerã cã nomi-
nalizãrile fãcute de Partidul Na-
þional Liberal pentru posturile va-
cante din Guvern sunt o dovadã
a faptului cã PNL doreºte sã îºi
respecte angajamentele luate în
faþa românilor ºi cã vrea sã ducã
la capãt mandatul. De asemenea,
Norica Nicolai a precizat cã aces-
te numiri vor asigura o mai pu-
ternicã reprezentare a valorilor li-
berale în Guvern. „Prin nomina-
lizãrile pe care Partidul Naþional
Liberal le-a fãcut pentru ocuparea portofoliilor vacante din
Guvern, PNL demonstreazã cã este dedicat angajamentelor
luate în faþa cetãþenilor ºi cã doreºte sã-ºi respecte mandatul
pe care cetãenii i l-au acordat la alegerile din 2012. Cei numiþi
de PNL pentru a ocupa posturile de mini’tri sunt oameni de
valoare, bine pregãtiþi ºi cu o vastã experienþã profesionalã.
Propunerile PNL sunt un mare câ’tig pentru Guvern, iar co-
optarea domnului Klaus Iohannis reprezintã un adevãrat atu,
atât pentru Executiv, cât ºi pentru PNL.

Norica Nicolai: Propunerile PNL
sunt un mare câºtig pentru Guvern
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24 de tineri fermieri din cele 15 loca-
litãþi care compun Grupul de Acþiune
Localã (G.A.L.) Sudolt – respectiv comu-
nele Afumaþi, Bârca, Bistreþ, Catane, Câr-
na, Gângiova, Gighera, Giurgiþa, Goicea,
Mãceºu de Jos, Mãceºu de Sus, Sadova,
Urzicuþa ºi oraºul Dãbuleni, din Dolj, alã-
turi de comuna ªtefan cel Mare din Olt –
vor avea ocazia sã afle ultimele noutãþi
în materie de management agricol, agri-
culturã ecologicã ºi irigarea culturilor,
predate de cadre didactice de la Faculta-
tea de Agriculturã ºi Horticulturã din

Craiova. Acest lucru va fi posibil datori-
tã proiectului „Creºterea competitivitãþii
în domeniul agricol în G.A.L. Sudolt”, fi-
nanþat prin Programul Naþional de Dez-
voltare Ruralã, Axa 4 Leader, câºtigat de
o firmã din Craiova, Neiriama Training
Solutions SRL. La conferinþa de lansare
a proiectului, care a avut loc în comuna
Bârca, au participat, printre alþii, repre-
zentanþi ai Facultãþii de Agriculturã ºi
Horticulturã din Craiova, în frunte cu
rectorul Marin Soare, ºi preºedintele
G.A.L. Sudolt, Vali Mitricã.

SC Neiriama Taining Solutions SRL este o societate româneasca în-
fiinþatã în anul 2011, ce are ca principal domeniu de activitate organiza-
rea de cursuri de formare profesionalã, atât în domeniul public, cât ºi
privat. Pânã în prezent, firma a oferit servicii de formare profesionalã
pentru un numar de peste 1.500 persoane. Toþi lectorii cu care colabo-
reazã au o bogatã experienþã în domeniile de formare, sunt autorizaþi
A.N.C. ºi participã la rândul lor la programe de perfecþionare continuã,
pentru a asigura participanþilor la cursuri accesul la cele mai noi ºi com-
petitive soluþii ºi informaþii din aria de expertizã.

Grupul de Acþiune Localã (G.A.L.) Sudolt este o organizaþie neguver-
namentalã înfiinþatã încã din anul 2008, care are drept scop atragerea de
fonduri nerambursabile pentru localitãþile din Valea Dunãrii. Aºa cum am
menþionat deja, este format din 15 localitãþi – 13 comune ºi un oraº,
Dãbuleni, din Dolj, ºi o comunã din Olt ºi este condus încã de la înfiin-
þare de Vali Mitricã. Prezent la conferinþa de presã de lansare a proiectu-
lui „Creºterea competitivitãþii în domeniul agricol în G.A.L. Sudolt”,
acesta a explicat cã ONG-ul a implementat pânã în prezent mai multe
proiecte cu fonduri europene, pe formare profesionalã acesta fiind al
doilea, ºi cã cel mai mare interes în aceastã zonã de sud a Doljului l-a
stârnit Mãsura 312 „Diversificarea activitãilor non-agricole ºi crearea ºi
dezvoltarea de microîntreprinderi”. Prin intermediul acesteia se va face,
la Sadova, o croitorie ºi un service auto, iar la Gângiova o fãbricuþã de
pavele. Revenind la proiectul implementat de SC Neiriama Taining Solu-
tions SRL, Mitricã a solicitat ca fiecare cursant, din cei 24, sã fie încu-
rajat sã vinã în perioada urmãtoare cu un proiect propriu pe fonduri
europene, „pentru cã ãsta este scopul, sã se dezvolte cât mai mult zona”.
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Aºa cum a þinut sã mãrtu-
riseascã încã de la început
managerul de proiect Cristina
Neicu, din partea SC Neiria-
ma Training Solutions SRL,
acesta este primul proiect cu
fonduri europene câºtigat de
firmã pe PNDR, dar promit sã
nu se opreascã aici, conºtienþi
fiind cã fermierii doljeni au ne-
voie sã afle cât mai multe in-
formaþii despre ceea ce pre-
supune o agriculturã moder-
nã, fãcutã „cu cap” ºi þinând
cont de niºte principii. Unul
dintre ele ar fi cel al dezvoltã-
rii durabile, extrem de impor-
tant mai ales într-o zonã ca a
noastrã, cum a þinut sã remar-
ce rectorul Facultãþii de Agri-
culturã ºi Horticulturã Craio-
va, Marin Soare, care „este
extrem de afectatã din punct
de vedere al resurselor natu-
rale, vorbindu-se chiar de fe-

nomenul deºertificãrii”.

Înscrierea la
cursuri începe
de sãptãmâna
viitoare

„Pentru ca oamenii sã afle
de aceste cursuri pe care noi
le vom organiza ne-am pro-
pus sã facem 15 întâlniri,
câte una în fiecare comunã
componentã a G.A.L. Su-
dolt. Le vom explica de ce
sunt utile informaþiile pe care
le furnizãm prin intermediul
cursurilor dacã vrei sã-þi des-
chizi o afacere în domeniul
agricol ori sã-þi creºti aface-
rea. Este vorba despre dezvol-
tarea competenþelor antrepre-
noriale ºi manageriale, spus pe
scurt. Cu ocazia acestor întâl-
niri vom face ºi o analizã a ne-
voilor de formare ale partici-

panþilor”, a explicat managerul
de proiect Cristina Neicu. Re-
feritor la modul cum vor fi se-
lectaþi cei 24 de cursanþi,
aceasta a explicat cã se va þine
cont de suprafaþa de teren pe
care o gestioneazã ºi de domi-
ciliu, care trebuie sã fie musai
într-una din cele 15 localitãþi
cãrora li se adreseazã proiec-

tul. Toþi cei care îndepli-
nesc aceastã condiþie sunt
invitaþi sã completeze –
începând de sãptãmâna
viitoare - un formular de
înscriere, ce poate fi ob-
þinut de la sediul G.A.L.
Sudolt (Casa de Culturã
din comuna Bârca) sau de
pe site-ul www.neiriama-
training.ro, ºi sã-l depunã
la sediul G.A.L. Sudolt.

Practica se va
desfãºura la
ferme agricole

Cursurile vor avea o
duratã de 10 zile – din

care 5 zile teorie ºi 5 zile prac-
ticã. „Pregãtirea practicã se
va desfãºura în ferme agri-
cole care îºi susþin activita-
tea pe baza metodelor prezen-
tate în partea teoreticã. Ea va
fi structuratã în cinci modu-
le, iar fiecare formator le va
parcurge individual cu câte
un formator de practicã spe-
cializat”, potrivit manageru-
lui de proiect Cristina Neicu.
Prin intermediul cursurilor ti-
nerii fermieri vor afla infor-
maþii despre managementul
agricol ºi dezvoltarea durabi-
lã – inclusiv despre reconsi-
derarea rolului cooperaþiei în
agriculturã, despre agricultu-
ra ecologicã ºi protecþia me-
diului, despre amenajarea te-
ritoriului agricol – gruparea
culturilor pe categorii de fo-
losinþã, delimitarea ºi coma-
sarea perimetrului aferent,
despre irigarea culturilor ºi
întreþinerea lor în condiþii de
secetã ºi, nu în ultimul rând,
despre importanþa accesãrii
fondurile europene.

MAE informeazã cetãþenii ro-
mâni care se deplaseazã în Egipt
cã, din decembrie 2013 pânã în
prezent, au fost depistate nume-
roase cazuri de gripã porcinã
H1N1, soldate cu o serie de de-
cese, ºi recomandã celor ce
merg în strãinãtate sã nu cãlã-
toreascã fãrã asigurare medica-
lã ºi sã evite zonele aglomerate.
„Ministerul Afacerilor Externe
informeazã cetãþenii români care

Atenþionare de cãlãtorie a MAE: În Egipt au fost
depistate numeroase cazuri de gripã porcinã H1N1

se deplaseazã pe teritoriul Egip-
tului asupra faptului cã, înce-
pând din luna decembrie 2013 ºi
pânã în prezent, au fost depista-
te numeroase cazuri de gripã
porcinã H1N1, soldate cu o se-
rie de decese. Cele mai multe
cazuri s-au înregistrat la Cairo,
Mansoura, Qaliyoubia, Sharkia,
Tanta ºi în unele localitãþi din
Delta Nilului”, se aratã într-un
comunicat transmis ieri. MAE

recomandã cetãþenilor români
care urmeazã sã cãlãtoreascã în
strãinãtate sã consulte site-ul Mi-
nisterului Afacerilor Externe, la
rubrica „Sfaturi, alerte de cãlã-
torie”, sã nu cãlãtoreascã fãrã
asigurare medicalã, sã evite zo-
nele aglomerate ºi deplasãrile în
zonele cele mai afectate de viru-
sul H1N1 ºi sã apeleze la servi-
ciile medicale de la primele simp-
tome de rãcealã sau gripã.
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Potrivit organizatorilor, sco-
pul evenimentului este ace-
la de a-i face pe tineri sã
conºtientizeze importanþa
alegerii unui domeniu de
activitate corect în ceea ce
priveºte viitorul lor profe-
sional. Proiectul „Tu-þi
decizi viitorul!” este orga-
nizat de Asociaþia Studen-
þilor din Facultatea de Fi-
zicã din Craiova ºi Asocia-
þia Studenþilor din Facul-
tatea de Agriculturã ºi Hor-
ticulturã ca micro-proiect,
parte din proiectul-cadru
„De la Comunitãþi la Co-
munitate”, dezvoltat de
PR Pãtrat împreunã cu JCI
Craiova ºi finanat prin pro-
gramul de responsabilita-
te socialã “HEINEKEN
Pentru Comunitãþi”.

Conceptul micro-pro-
iectului „Tu-i decizi viito-
rul!” a fost dezvoltat de nouã
voluntari sub coordonarea men-
torului Liliana Papuc ºi presu-
pune acordarea de informaþii
credibile, identificarea aptitudi-
nilor personale, suport moral din
partea studenþilor de la diferite
specializãri pentru elevii aflaþi în
situaþie de indecizie cu privire la
orientarea lor profesionalã. Tot-
odatã, elevilor le vor fi prezen-

Asociaþia Studenþilor din Facultatea de
Fizicã din Craiova ºi Asociaþia Studenþi-
lor din Facultatea de Agriculturã ºi Hor-
ticulturã vor desfãºura luni, 17 februa-

rie a.c., evenimentul intitulat „Tu-þi de-
cizi viitorul” în rândul elevilor de clasa a
XII-a din douã colegii din craiovene –
„Nicolae Titulescu” ºi „ªtefan Velovan”.

tate posibilitãþile pe care le au

dupã absolvirea liceului prin con-
turarea unei opþiuni profesiona-
le stabile ºi corelarea domeniu-
lui de studiu cu nevoile lor pro-
fesionale. Dialogul purtat cu stu-
denþii îi va ajuta pe elevi sã înþe-
leagã mai bine ce presupune do-
meniul de studiu ales ºi cât de
important este sã-ºi facã un plan
de orientare profesionala pe ter-
men lung. Soluþia propusã este

susþinerea în licee a unor cur-
suri de informare ºi orientare
profesionalã de cãtre consilieri
ºi studeni de la mai multe spe-
cializãri.

“Un alt scop al acestor în-
tâlniri dintre studenþi ºi viitori
studenþi este acela de a com-
bate stereotipurile cu privire la
profesii ºi succesul dat de ale-
gerea unui anumit domeniu.
Pentru un dialog echilibrat ºi
pentru a oferi informaþii si sfa-
turi utile, am invitat, pe lângã
acei studenþi de la cele mai im-
portante facultãþi craiovene, un
consultant în cariera ºi un trai-
ner specializat în comunicarea
inter-umanã” a declarat Elena

Ramela Ciobotea, preºedintã
ASFFC, organizaþie coordona-
toare.

Dezvoltarea de micro-proiec-
te reprezintã cea de-a douã eta-
pã a proiectului „De la Comu-
nitãþi la Comunitate” prin care
ONG-urile din Craiova sunt spri-
jinite sã înveþe sã colaboreze
pentru realizarea de proiecte de
impact.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Universitatea
din Heidelberg
solicitã ca cei
care aplicã sã
deþinã titlul de
doctor ºi sã fie
buni cunoscãtori
al limbii germane.
De asemenea,
candidaþii vor fi
punctaþi þinându-
se cont de
calificarea univer-
sitarã, titlul
universitar, gradul
didactic, experi-
enþa în predarea
limbii române
pentru strãini,
cunoaºterea unei
limbi de circulaþie internaþiona-
lã, activitatea didacticã ºi
ºtiinþificã, participarea la
proiecte universitare internaþio-
nale, proiectul de activitate
propus.

Dosarul de concurs trebuie
sã cuprindã urmãtoarele
documente: cerere de înscriere
la concurs, cu precizarea
postului pentru care candidea-

Universitatea Heidelberg vrea
sã angajeze lector de limba românã

Universitatea Heidelberg din Germania vrea sã angajeze lector de limba
românã, iar ºanse mari de angajare au persoanele care au absolvit o facul-

tate de filologie ºi sunt titulare ale unei facultãþi româneºti acreditate.

zã; fotocopie a diplomei de
absolvire a facultãþii; Curricu-
lum Vitae în format european
în limba românã ºi într-o limbã
de circulaþie internaþionalã;
lista de lucrãri publicate ºi
extrase din studii reprezentati-
ve; fotocopie de pe diploma de
masterat, de pe adeverinþa care
confirmã calitatea de docto-
rand sau de pe diploma de

doctor în filologie;
proiect în legãturã
cu activitatea pe
care candidaþii
urmeazã sã o
desfãºoare, în
limba românã ºi
într-o limbã de
circulaþie internaþi-
onalã; aprobarea
senatului universi-
tãþii de care aparþi-
ne candidatul; trei
recomandãri în
limba românã ºi
într-o limbã de
circulaþie internaþi-
onalã.

Candidaþii
angajaþi ai universi-

tãþilor înfiinþate dupã 1989 vor
completa dosarul de concurs
cu o copie a actului normativ
prin care e acreditatã facultatea
la care sunt titulari. Înscrierile
se fac personal sau prin poºtã
la sediul Institutului Limbii
Române din strada „Caranse-
beº” nr. 1, et. 7, sector 1, cod
012271, Bucureºti, pânã pe 5
martie 2014.

Sunt vizate toate domeniile edu-
caþionale, cu excepþia medicinei cli-
nice. Bursa Fulbright Student
Award acoperã costurile pe perioa-
da unui an academic, în limitele
bugetului alocat. De asemenea, in-
clude cheltuielile de transport, ta-
xele de ºcolarizare, asigurarea me-
dicalã, o alocaþie pentru cãrþi ºi
materiale didactice.

Pentru a aplica la o astfel de
bursã, candidaþii trebuie: sã deþinã
o diplomã de licenþã (sau adeve-
rinþã, pentru studenþii din ultimul

Comisia Fulbright din România
pune la bãtaie burse pentru studenþii

care vor sã studieze în America
Studenþii români pot beneficia de burse pentru studii de

masterat sau cercetare la universitãþi din Statele Unite ale
Americii, prin intermediul competiþiei pentru bursa Fulbright

Student Award 2015-2016.

an de studiu), sã cunoascã limba
englezã ºi sã aibã cetãþenie româ-
nã, sã completeze ºi sã trimitã un
formular, la care sã ataºeze diplo-
ma de licenþã sau adeverinþa de la
facultate, foi matricole, împreunã
cu traducerile acestora, dar ºi scri-
sori de recomandare. Bursa se
adreseazã studenþilor în ultimul an
de studiu, absolvenþilor, masteran-
zilor ºi doctoranzilor români în-
scriºi la universitãþi de stat sau par-
ticulare, iar data limitã de înscriere
este 7 mai 2014.

Proiectul “De la Comunitãþi la Comunitate” a fost unul dintre cele
douã proiecte câºtigãtoare ale programului de responsabilitate socialã “HEI-
NEKEN pentru Comunitãþi”, ediþia 2013, dezvoltat de HEINEKEN în par-
teneriat cu Asociaþia CSR Nest în oraºul Craiova. În urma unui proces de
evaluare a tuturor proiectelor înscrise în programul de responsabilitate
socialã “HEINEKEN pentru Comunitãþi”, juriul programului a desemnat
cele douã organizaþii nonguvernamentale câºtigãtoare în oraºul Craiova
care au primit un grant în valoare de 50.000 RON fiecare.
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Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Sala Oglinzilor a Muzeului de Artă din Cra-
iova a găzduit, ieri, evenimentul de instalare
în funcţie a noului manager, arhitectul Emi-
lian Ştefârţă, în prezenţa personalului institu-
ţiei, ca şi a administratorului public al judeţu-
lui Dolj, Florin Stancu, şi vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Dolj, Laurenţiu Ivano-
vici. Pe lângă declaraţiile de curtoazie obiş-
nuite în astfel de împrejurări, reprezentanţii
administraţiei judeţene s-au referit la Muzeul
de Artă ca la una dintre instituţiile-emblemă
ale Craiovei şi chiar ale ţării.

Florin Stancu a declarat cu acest prilej că
unul dintre obiectivele importante ale insti-
tuţiei pentru următorii ani îl reprezintă iden-

Managerul Muzeului de Artă
şi-a luat postul în primire

tificarea şi achiziţionarea de noi exponate.
«Muzeul de Artă este unul dintre obiectivele
importante pentru Consiliul Judeţean Dolj,
un reper reprezentativ pentru acest judeţ, de
la care ne dorim să devină un veritabil sim-
bol naţional. Premisele pentru realizarea aces-
tui deziderat se conturează tot mai clar. Pri-
ma parte a acestui an va aduce finalizarea
lucrărilor de consolidare şi restaurare care
s-au derulat la Palatul „Jean Mihail”, astfel
că instituţia îşi va putea relua activităţile,
revenind în prim-planul vieţii culturale. Dacă
până acum ne-am concentrat asupra patri-
moniului construit, în perspectivă ne vom
orienta către îmbogăţirea colecţiilor muzeu-

lui, prin procurarea de noi exponate pe care
să le prezentăm publicului larg», a declarat
administratorul public al judeţului.

Managerul Emilian Ştefârţă a subliniat că
principalul obiectiv pe termen scurt rămâne
redeschiderea muzeului, după amplele lucrări

de reabilitare a imobilului în care funcţionea-
ză. „Toate proiectele bune ale domnului Flo-
rin Rogneanu – iar acestea nu sunt puţine –
doresc să le continui. (…) Obligaţia noastră
este de a aşeza muzeul pe locul pe care îl
merită”, a declarat acesta.

În Seara Îndrăgostiţilor, doi pe un
bilet la Teatrul Naţional din Craiova

Craiovenii sunt invitaţi astă-sea-
ră la un concert de bijuterii muzi-
cale susţinut, cu începere de la ora
19.00, de Cvartetul „Glamour”.
Evenimentul este organizat de Fi-
larmonica „Oltenia”, în cadrul sta-
giunii de muzic ă de c ameră,  la
sediul Secţiei de Istorie-Arheolo-
gie a Muzeului Olteniei

Cei patru artişti care vor evo-
lua sunt Simion Petrencu (vioa-
ra I), Simona Petrencu (vioara
a II-a), Elena Oraveţ (violă) şi
Raluca Pesclevei (violoncel), cu
toţii muzicieni apreciaţi ai Orches-
trei Simfonice a Filarmonicii cra-
iovene.

Programul cuprinde creaţii ale compozi-
torilor Johann Strauss - fiul (valsul „Voci
de primăvară”), Jules Massenet („Medita-
ţie” din opera „Thaďs” – invitată: Rozalia
Pataki, la harpă), Fritz Kreisler („Liebes-
leid”, „Schön Rosmarin”, „Liebesfreud”),
Emmerich Kalman (Vals), Franz Zelwecker
(Husaren-Galopp), Iosif Ivanovici (valsul

Concert de bijuterii muzicale
susţinut de Cvartetul „Glamour”

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” invită
iubitorii spectacolelor sale să marcheze seara
îndrăgostiţilor – vineri, 14 februarie – vizio-
nând comedia romantică „Ultimul amant
fierbinte”, începând cu ora 18.30. Iubirea,
o temă regăsită mereu în piesele de teatru
ale instituţiei, va fi laitmotivul poveştilor de
viaţă ale personajelor, dar şi ale fiecărui spec-
tator care, în baza unui singur bilet achiziţi-
onat de la agenţia teatrului, va putea fi înso-

ţit de cea sau cel care la sfârşitul zilei merită
o declaraţie de dragoste şi devotament.

Montată direct de pe Broadway pe scena
Sălii „Amza Pellea” a TNC, „Ultimul amant
fierbinte”, în regia lui Mircea Cornişteanu,
este povestea lui Barney Daycash, un pa-
tron de restaurant „cu specific pescăresc”,
chinuit de criza vârstei a doua, care decide,
pentru prima dată în viaţă, să-şi înşele soţia
pentru a-şi condimenta existenţa monoto-

nă. Trei aventuri, nici una dusă
până la capăt, fac subiectul aces-
tei piese, scrisă în 1969 de Neil
Simon. Protagonişti pe scenă vor
fi Adrian Andone (Barney Day-
cash),  Gabriela Baciu (Alana
Navazio), Iulia Colan (Bobby
Michele) şi Geni Macsim (Jea-
nette Foster).

Biletele pentru spectacol s-au
pus în vânzare la agenţia teatra-
lă ş i costă, în funcţie de catego-
ria locului,  30, 25 şi 20 de lei
(pentru elevi, studenţi, pensio-
nari – 15 lei).

„Valurile Dunării”), Grigoraş Dinicu (Hora
staccato), Vittorio Monti (Csardas), Johan-
nes Brahms (Dans ungar nr. 6), Michael
Mc Lean (Tangou),  Consuelo Velazquez
(„Besame Mucho”) ş.a.

Găsiţi bilete la Agenţia Filarmonicii, la pre-
ţul de 10 lei, cu reducere la jumătate pentru
elevi, studenţi şi pensionari

Specialiştii Muzeului Olteniei
organizează, în cadrul progra-
mului, ateliere interactive, dar
şi vizite tematice în expoziţiile
Secţiei de Ştiinţele Naturii. La
ateliere, participanţii au ocazia
de a pune în practică diverse
tehnici: desen, acuarelă, mode-
laj în lut, colaj din materiale re-
folosibile, quilling etc., în func-
ţie de tema modulului respec-
tiv. La finalul fiecărei întâlniri,
părinţilor/bunicilor li se pune la
dispoziţie o fişă a programului,
pe care o pot utiliza împreună cu
cei mici, pentru recapitularea cu-
noştinţelor învăţate la muzeu.

Pentru derularea optimă a
atelierelor, specialiştii muzeului
au optat pentru organizarea pro-
gramului pe patru grupe de vâr-
stă: 4-6 ani, 7-8 ani, 9-10 ani şi
11-12 ani. La fiecare modul/
şedinţă vor fi acceptate maxi-
mum trei familii. Fiecărei grupe
de vârstă îi sunt alocate două
şedinţe (module) pe lună, în ziua
de sâmbătă, între orele 9.30 –
11.30. Temele ce vor fi parcurse

„Weekend Family” –
proiect educativ-interactiv
la Muzeul Olteniei

Muzeul Oltenie i – Se cţia de  Ştiinţele Naturii derule ază,  cu
sprijinul Consiliului Jude ţe an Dolj, în perioada martie -sep-
tembrie  a.c. , proie ctul educativ-inte ractiv „Weekend Fam ily”,
o alternativă interesantă de  pe trecere  a t impului libe r.  Pro-
gramul se adre se ază familiilor ce  au copii cu vârste cuprinse
între  4 ş i 12 ani ş i urmăre şte , prin activităţi re alizate  într-o
manie ră ludică ş i interactivă,  st imulare a creativităţii,  dez-
voltare a comunicării,  dobândire a de  noi abilităţi e tc.

în cadrul proiectului sunt „Mi-
cul detectiv – să descoperim
natura” (15, 29 martie), „Sa-
nitari ai naturii” (12, 26 apri-
lie), „Animale răpitoare şi pră-
dătoare” (10, 24 mai), „Monu-
mente ale naturii” (7, 21 iunie),
„Atelierele Tanti Aneta – me-
tode de conservare şi resta-
urare a pieselor din muzeu”
(5, 19 iulie), urmate de reali-
zarea de participanţi a unei
scenete cu personaje din lu-
mea animală (2, 16 august) şi
de modulul final de premiere
(6 septembrie).

„Pentru derularea în bune con-
diţii a atelierelor, adulţii trebuie să

îi însoţească pe copii pe toată du-
rata şedinţei, la sediul Muzeului
Olteniei. Participarea se face nu-
mai pe bază de înscriere indivi-
duală în săptămâna în care are loc
modulul la care se doreşte să se
participe şi în limita locurilor dis-
ponibile”, au precizat reprezen-
tanţii instituţiei. Materialele folo-
site în cadrul atelierelor educativ-
interactive „Weekend Family”
vor fi puse la dispoziţia participan-
ţilor de muzeu. Înscrierile se pot
face la adresele de mail lilagima-
@yahoo.com, muzeulolteniei@y-
ahoo.com sau la numerele de te-
lefon 0766.326.909 şi 0251/
411.906.
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Negocierile de
pace în Cipru
se reiau dupã doi
ani de întrerupere

Liderii cipriot-grec ºi cipriot-
turc s-au reunit, ieri, pentru re-
lansarea negocierilor, întrerupte
de aproape doi ani, în vederea
reunificãrii Ciprului, având ca
obiectiv viitoarea exploatare a
rezervelor energetice din platfor-
ma continentalã a insulei, relatea-
zã AFP. Liderul cipriot-grec Ni-
cos Anastasiades ºi cel cipriot-
turc Dervis Eroglu s-au întâlnit
la ora localã 11:30 (ora 9:30
GMT) la Nicosia, la „linia ver-
de”, zonã aflatã sub controlul
ONU ºi care separã cele douã en-
titãþi de aproximativ 40 de ani.
Dupã luni de discuþii, cei doi li-
deri au convenit, vinerea trecu-
tã, asupra unei „foi de parcurs”
elaborate de ONU, prin care se
stabileºte cadrul de desfãºurare
a negocierilor. În anul 1974, ar-
mata turcã a invadat partea de
nord a insulei dupã o loviturã de
stat a naþionaliºtilor ciprioþi greci,
care doreau alipirea Ciprului la
Grecia. Dupã eºecul acordului
din anul 2004, acceptat de ciprioþii
turci, dar respins de cei greci,
discuþiile au fost suspendate în
vara anului 2012, când entitatea
ciprioþilor greci, Republica Cipru,
singura recunoscutã pe plan in-
ternaþional, a preluat preºedinþia
semestrialã a Uniunii Europene,
iar ciprioþii turci s-au retras de la
masa tratativelor.

Hollande a sosit
în SUA pentru o
vizitã de stat
de trei zile

Preºedintele francez, François
Hollande, a sosit luni în Statele
Unite, pentru o vizitã de stat de
trei zile, în cursul cãreia va fi pri-
mit de cãtre omologul sãu Barack
Obama. Avionul prezidenþial a ate-
rizat  în jurul orei 14.30 (21.30,
ora României), la baza aerianã
Andrews, la est de Washington.
Obama urmeazã sã-l primeascã
pe Hollande în cadrul unei cere-
monii oficiale. Apoi, cei doi lideri
se vor deplasa pentru câteva ore,
cu ajutorul unui avion Air Force
One, în Monticello, în statul ame-
rican Virginia, de unde este ori-
ginar Thomas Jefferson, al trei-
lea preºedinte al Statelor Unite.
Printre subiectele care vor fi
abordate de cãtre preºedinþii ame-
rican ºi francez se numãrã situa-
þia din Siria, Iran, Ucraina, Sahel
ºi Libia, precum ºi relaþiile eco-
nomice bilaterale. Vizita lui Hol-
lande la Washington va fi a ºasea,
din 1958, a unui preºedinte fran-
cez, dupã Charles de Gaulle
(1960), Georges Pompidou
(1970), Valéry Giscard d’Estaing
(1976), François Mitterrand
(1984) ºi Jacques Chirac (1996).
Hollande va fi primul ºef de stat
al celei de a Cincea Republici care
va efectua o vizitã în Statele Uni-
te fãrã sã susþinã un discurs în
faþa Congresului.

Aflat în vizitã, la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, la Atyrau, preºedintele Kazahstanului,
Nursultan Nazarbaiev, a afirmat cã intenþio-

Nazarbaiev vreo o nouãNazarbaiev vreo o nouãNazarbaiev vreo o nouãNazarbaiev vreo o nouãNazarbaiev vreo o nouã
denumire denumire denumire denumire denumire lalalalala Kazahstan Kazahstan Kazahstan Kazahstan Kazahstan

neazã sã schimbe denumirea þãrii. Liderul de
75 de ani, aflat la putere de douã decenii,
doreºte înlãturarea sufixului „stan” din nu-
mele þãrii, din dorinþa de a se distinge de alte
state ale Asiei Centrale. Potrivit acestuia,
aceastã terminaþie comunã a denumirii mai
multor þãri din regiune este cauza încrederii
scãzute a investitorilor strãini ºi turiºtilor. Ka-
zahstanul, cu cei 17 milioane de locuitori ai
sãi, deºi o þarã foarte întinsã, dispune de o
economie mult mai puternicã decât a vecini-
lor, foºti sateliþi ai Uniunii Sovietice. Graþie
resurselor de petrol ºi uraniu. Preºedintele
Nazarbaiev ar dori sã schimbe denumirea þã-
rii în „Kazach Eli”, ceea ce în traducere ar
însemna „þara cazacilor”. Raþionamentul de
la care porneºte Nursultan Nazarbaiev este
acela cã Mongolia, þarã vecinã cu numai 2
milioane de locuitori, genereazã un interes
mult mai mare pentru investitori. Ideea unei

schimbãri de nume al þãrii nu este nouã în
Kazahstan. În 2010 ea a mai fost evocatã.
Sufixul „stan” este legat ºi de denumirile þã-
rilor Afganistan ºi Pakistan. În 1997, Nur-
sultan Nazarbaiev a fost cel care a decis
schimbarea capitalei, înlocuind Almaty, prin-
cipalul oraº al þãrii, situat în sud, cu Akmola,
în nord. Un an mai târziu, omul de stat a
schimbat denumirea oraºului în Astana. În
2008, Parlamentul propusese rebotezarea ca-
pitalei în Nursultan, în omagiul prenumelui
preºedintelui, dar acesta a refuzat, lãsând în
sarcina succesorilor sãi acest lucru. Ca ºi alte
state, þara din Asia Centralã este compusã din
numeroase etnii, cazacii nefiind decât o ma-
joritate sensibilã. Or, o asemenea iniþiativã,
pur economicã, s-ar putea înscrie în promo-
varea etniei cazace, ceea ce ar complica lu-
crurile în planul convieþuirii acestora cu restul
etniilor.

Experþi în domeniul securitã-
þii informatice au anunþat luni cã
au descoperit un virus folosit în
spionajul cibernetic care a vizat
guverne ºi companii din 31 de
state ºi au afirmat cã acest vi-
rus era sponsorizat de cãtre un
stat. Cercetãtorii companiei din
domeniul securitãþii cibernetice
Kaspersky Lab au precizat cã
acest software dãunãtor, cunos-
cut sub numele „The Mask” sau
„Careto”, era utilizat cel puþin
începând din 2007 ºi este foarte
complex. Unele versiuni ale pro-
gramului sunt capabile sã infec-
teze telefoanele mobile ºi table-
tele, inclusiv pe cele care dispun
de sisteme de exploatare Apple
sau Google. Aceºti experþi au
adãugat cã cei care au creat vi-
rusul, care par sã vorbeascã în
limba spaniolã, puteau folosi
acest tip de malware pentru a
fura documente sensibile. Prin-
cipalele þinte sunt, aparent, gu-

Un virus informatic care a afectat 31 de þãri
ar putea fi sponsorizat de cãtre un stat

vernele, misiunile diplomatice,
companiile din domeniul energe-
tic, organizaþiile de cercetare,
societãþile cu capital privat, pre-
cum ºi activiºtii politici, potrivit
unui document oferit de Kasper-
sky. „Pentru victime, o infecta-
re cu (virusul) Careto ar putea
fi catastrofalã”, apreciazã com-
pania într-un comunicat. „Care-
to intercepteazã toate canalele de
comunicare ºi colecteazã cele
mai importante informaþii de pe
aparatul victimei”, susþine Kas-
persky. Virusul a fost foarte ac-
tiv pânã în luna trecutã, când ser-
verele de comandã au fost opri-
te în timpul anchetei Kaspersky,
informeazã cercetãtorii. „Avem
mai multe motive sã credem cã
este vorba de o campanie spon-
sorizatã de un stat”, subliniazã
un expert al companiei Kasper-
sky, Costin Raiu. În opinia sa,
cei care au conceput acest vi-
rus sunt foarte calificaþi ºi au

fost capabili, pânã în prezent, sã
rãmânã ascunºi. „Un astfel de
nivel de securitate operaþionalã
nu este normal pentru grupãrile
specializate în crime cibernetice”,
afirmã Raiu. „Faptul cã piraþii vi-
rusului Careto par sã vorbeascã
în limba spaniolã ar putea fi cel
mai straniu aspect” în acest caz,
adaugã Kaspersky. „În timp ce

majoritatea atacurilor (informati-
ce) cunoscute în zilele noatre sunt
pline de comentarii în chinezã,
limbile precum germanã, france-
zã sau spaniolã sunt foarte rare”,
noteazã compania. Potrivit an-
chetei, acest virus a fãcut 380 de
victime în 31 de state, inclusiv
în Franþa, Germania, China ºi
Statele Unite.

„Cei 28” au decis sã nu supraliciteze
dupã incidentul cu Washingtonul ºi dupã re-
centele ºi deja celebrele declaraþii „fuck Euro-
pa” ale Victoriei Nuland, asistenta secretarului
de stat american John Kerry. Miniºtrii Afaceri-
lor Externe au fost invitaþi luni, 10 februarie,
spre a discuta, între altele, ºi dialogul de sãptã-
mâna trecutã al Victoriei Nuland cu ambasa-

„Fuck Europa”: „Cei 28” nu-i rãspund  Victoriei Nuland
dorul SUA în Ucraina, Geoffrey Py-
att. „Cei 28” ºi-au exprimat preocu-
parea faþã de criza politicã din Ucrai-
na, subliniind cã „UE este pregãtitã
pentru un rãspuns rapid în caz de de-
teriorare a situaþiei pe teren”, referire
la ideea unor posibile sancþiuni con-
tra regimului lui Viktor Ianukovici.
Statele Unite trateazã afacerea ucrai-
neanã ca o crizã specificã rãzboiului
rece: Occident contra Rusia. Ele ar
dori sancþiuni ºi nu înþeleg de ce UE
ezitã. Numai cã dacã SUA sunt un stat
federal, pentru Uniunea Europeanã de-
cizia depinde de cei 28. Se spune cã

soþul Victoriei Nuland, Robert Kagan, este au-
torul unei cãrþi celebre, „Putere ºi slãbiciune”,
în care explicã cum „americanii sunt Marte ºi
europenii Venus”. Ideea unei medieri a Naþiu-
nilor Unite în conflictul dintre preºedintele Ia-
nukovici ºi opoziþie reprezintã un alt subiect de
divizare între Washington ºi Bruxelles. În sta-

diul actual, UE reclamã în continuare un gu-
vern reprezentativ ºi capabil sã pregãteascã ale-
geri prezidenþiale „anticipate” ºi cinstite. Bani?
Dificil de acordat ajutor unei þãri fãrã încrede-
re în autoritãþile sale. UE ar putea acorda un
ajutor Kievului în urma negocierilor cu institu-
þiile financiare internaþionale, cu condiþia unor
reforme indispensabile. Europenii propun în
continuare Kievului semnarea unui acord de aso-
ciere ºi apoi, la cererea Poloniei, trasarea unei
„perspective europene”, reclamatã ºi de comi-
sarul european pentru Extindere, Stefan Fule.
Cu toate acestea, declaraþiile Victoriei Nuland
sunt greu de trecut cu vederea, mai ales cã
relaþiile între Germania ºi SUA sunt destul de
reci. Dupã ce Angela Merkel n-a digerat uºor
dezvãluirile lui Edward Snowden, conform
cãrora NSA i-a ascultat telefonul cancelarului.
De altfel, Merkel a fost prima care a conside-
rat cã spusele lui Nuland sunt absolut „inac-
ceptabile”, ceea ce a fãcut a doua zi ºi Herman
Van Rompuy, preºedintele Consiliului European.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Expert Com S.P.R.L, lichidator judiciar
al ARAMIS IMPEX S.R.L Craiova do-
sar 10974/63/2009 anunta scoaterea la
vanzare prin negociere directa a bunu-
rilor imobile HALA PRODUCTIE C29 si
TEREN INTRAVILAN 2.765 mp situate
in Craiova, str. Bariera Valcii, nr. 283
avand numar cadastral 7/4, inscris in
Cartea Funciara nr. 2377. Ofertele pen-
tru achizitionarea activului se vor de-
pune la sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, str. Romania Muncitoare, nr.
55, et. 1, judetul Dolj, pana la data de
21.02.2014. Negocierea va avea loc in
data de 6.03.2014 si 7.03.2014, la sediul
lichidatorului judiciar. Conditii de su-
praofertare: persoanele interesate pot
depune supraoferte la sediul lichida-
torului judiciar din Craiova, str. Roma-
nia Muncitoare, nr. 55, etaj 1. Pasul de
supraofertare este de 10% din pretul de
vanzare. Supraofertele se depun in pe-
rioada 13-14.03.2014 la sediul lichida-
torului judiciar. Contractul de vanzare-
cumparare se va incheia cu persoana
care ofera pretul cel mai mare.
Prin Sentinþa nr. 96 din data de
24.01.2014, în dosarul nr. 13791/ 63 /
2013 Tribunalul  Dolj a dispus des-
chiderea procedurii simplificate de
insolvenþã împotriva S.C. FABCOM
SRL, cu sediul social în Craiova, Cra-
ioviþa Nouã, bl. 35 A, sc. 1, et. 1,  ap.
6, judeþul Dolj, CUI: 2317174, cod unic
de înregistrare: J 16/ 893/ 1991, CII
Martin Liliana fiind desemnat lichida-
tor judiciar. Au fost stabilite urmãtoa-
rele termene: - depunerea creanþelor:
13.03.2014; întocmirea, afiºarea ºi co-
municarea tabelului preliminar,
27.03.2014; depunerea contestaþiilor,
soluþionarea acestora ºi afiºarea ta-
belului definitiv: 10.04. 2014.
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin Centrul
Multifuncþional str. Târgului nr. 26
scoate la licitaþie publicã cu strigare în
vederea închirierii spaþii expoziþionale
permanente parter, etaj 1 ºi spaþii bi-
rouri, etaj 2. Licitaþia va avea loc la se-
diul Centrului Multifuncþional Craiova
la data de 27.02.2014, începând cu ora
10.00. Relaþii suplimentare la telefon:
0765/ 577.711; 0761/ 787.716.

Anunt public privind depunerea solicita-
rii de emitere a acordului de mediu – JOS-
CEANU VIRGINIA ANDRA I.I. JOSCEA-
NU VIRGINIA ANDRA I.I. anunta publi-
cul interesat asupra depunerii solicitarii
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “PENSIUNE TURISTICA CO-
MUNA DUBOVA, JUDETUL MEHE-
DINTI” propus a fi amplasat in comuna
Dubova, sat Dubova, judetul Mehedinti.
Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Mehedinti cu sediul in
municipiul Drobeta Turnu Severin, str.
Baile Romane, nr.3, si la sediul JOSCEA-
NU VIRGINIA ANDRA I.I. din sat Leamna
de Sus, comuna Bucovat, nr. 23, judetul
Dolj, in zilele de luni pana vineri, intre orele
8.00-16.00. Observatiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului – Mehedinti.
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã / Direc-
þia Regionalã  a Finanþelor Publice CRA-
IOVA/ Administraþia Judeþeanã a Finan-
þelor Publice Dolj / Serviciul Colectare,
Executare Silita Persoane Fizice. În teme-
iul art. 162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de Pro-
cedurã Fiscalã, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare, se face cu-
noscut cã în ziua de 24-02-2014, ora 12.00,
în localitatea Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, cam. 10, se va vinde prin lici-
taþie publicã urmãtorul bun imobil în do-
sarul de executare nr. B 36735: - teren ex-
travilan arabil Tarlaua 72/Parcela 28 în
suprafaþã de 2182 mp, nr.  cad. 1721, CF
30351, situat în localitatea ªimnicu de
Sus, preþ pornire licitaþia a III-a  1400 lei,
exclusiv TVA; Cota de taxã pe valoarea
adãugatã pentru vânzarea bunurilor imo-
bile este stabilitã în conformitate cu pre-
vederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Creditori urmãri-
tori: A.J.F.P. Dolj. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor bunuri
sã înºtiinþeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilitã pen-
tru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sunt invitaþi sã prezinte, pânã
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzã-

rii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã
termenului de vânzare: oferte de cumpã-
rare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada
plãþii taxei de participare sau a constitui-
rii garanþiei sub forma scrisorii de garan-
þie bancarã. Taxa de participare reprezin-
tã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi
se plãteºte în lei, în contul IBAN RO1-
6TREZ2915067XXX005062,cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria Craiova; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezintã
pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de ofi-
ciul registrului comerþului; pentru persoa-
ne juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã; pentru persoa-
nele fizice strãine, copie de pe paºaport
(cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obli-
gaþii fiscale restante, urmând sã se pre-
zinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva pre-
zentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Licitaþia începe de la cel mai
mare preþ din ofertele de cumpãrare scri-
se, dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar în caz contrar va
începe de la acest din urmã preþ. Adju-
decarea se face în favoarea participantu-
lui care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decît preþul de pornire. Taxa
de participare nu se restitue ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitaþie, celui
care a refuzat încheierea procesului-ver-
bal de adjudecare, precum ºi adjudeca-
tarului care nu a plãtit preþul. Potrivit dis-
poziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, când urmeazã sã se ia mãsuri de exe-
cutare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaþii supli-
mentare, vã puteþi adresa la sediul A.J.F.P.
Dolj, str. Mitropolit Firmilian nr. 2, cam.10,
sau la telefonul nr. 0251/402285.
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OFERTE SERVICIU
Cãutãm forþã de muncã
pentru Belgia (demolãri).
Telefon: 0762/203.806.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
o afacere în maxim
120 zile, începe recu-
perarea banilor Tele-
fon: 0762/278.639.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garso-
nierã în Bucureºti, b-
dul Timiºoara, sector
6, parter stradal cu
mobilã sau schimb cu
similar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.

Vând apartament 2
camere Zona Gãrii.
Telefon: 0724/ 218.019.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13.
Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 camere
decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro.
Telefon: 0351/409.381.

CASE
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp,
localitatea Podari. Te-
lefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili,
baie, bucãtãrie, teren
200 mp, puþ forat, cen-
tralã pe lemne. Tele-
fon: 0767/392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.

Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul MODERNIZARE SI EXTINDE-
RE UNITATE PRIMIRI URGEN-
ÞE SPITALUL CLINIC JUDE-
ÞEAN DE URGENÞÃ CRAIOVA,
propus a fi amplasat în municipiul
Craiova, str. Tabaci nr. 1, jud. Dolj.

     Informaþii privind proiectul pro-
pus si observaþiile publicului pot fi con-
sultate ºi se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

      Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, sau
la sediul Consiliului Judeþean Dolj,
str. Unirii nr. 19.
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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.
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Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon. 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.

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

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.

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 anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând purcei vietna-
mezi 5 luni. Preþ con-
venabil. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil ºi 2 locuri
nefãcute. Telefon:
0729/977.036.

Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã deo-
sebit! Telefon. 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.

Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, maºi-
nã cu pedale pentru
copii 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 antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto, bi-
cicletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250/20/25 mm,
cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 12 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:

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
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Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Sandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra Baza
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Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.

Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 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. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.

Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari
pe garsonierã în Cra-
iova, Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0766/328.569.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentzru cultiva-
rea cãpºunilor din so-
larii suspendate. Tele-
fon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.

Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã vi-
cii caut sufletul pere-
che pentru convieþuire,
vârsta 55-65 ani. Tele-
fon: 0733/748.576.

Domn ser ios 52
an i  cu  se rv i c iu
caut doamnã se-
rioasã pentru prie-
tenie eventual cã-
sãtorie. Telefon:
0 7 8 5 / 1 0 3 . 4 11 ;
0740/895.691.

DIVERSE
Membrii CT AS Mi-
cron sunt invitaþi în
data de 14.02.2014
la ºedinþã. Detalii
la telefon: 0741/
935.610.

CONDOLEANÞE
Colectivul Admi-
nistraþiei Bazinale
de Apã Jiu  este alã-
turi de colega sa,
Victoria Subþirelu
în aceste clipe de
grea încercare pri-
cinuite de trecerea
in nefiinþã a mamei,
Paula Constantin,
în etate de 81 de
ani. Un gând de
mângâiere, compa-
siune ºi sincere
c o n d o l e a n þ e .
Dumnezeu sã-i dea
odihnã veºnicã!
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A 23-A

Vineri: Espanyol – Granada 1-0 (H. More-
no 79).

Sâmbãtã: Valencia – Betis 5-0 (Mathieu 41,
Alcacer 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, Benzema 25, 76, Jese 64
/ Mario 43, Dos Santos 69), Almeria – 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 – Le-
vante 0-0, Sevilla – Barcelona 1-4 (A. Moreno
15 / Sanchez 34, Messi 44, 56, Fabregas 88).

Luni: Celta – Bilbao 0-0.
1. Barcelona 57 11. Celta 26
2. Real M. 57 12. Elche 25
3. Atl. Madrid 57 13. Getafe 25
4. Bilbao 44 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

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 26-A

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Cardiff –
Aston V., Hull – Southampton, West Ham –
Norwich, West Brom – Chelsea.

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

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

Pase scurte, pase lungi

ªtirea a fost deja anunþatã de Gheorghiþã
Geolgãu, conducãtorul CSU Craiova: fostul
fotbalist, internaþionalul Gheorghe (Gicã) Cra-
ioveanu va fi legitimat „la prima lui dragoste”,
dupã ce ºi-a încheiat cariera sportivã în Spa-
nia, unde a evoluat vreme de 18 ani la trei echi-
pe – Real Sociedad, Villareal ºi Getafe – adu-
nând 330 de jocuri ºi 80 de goluri, ºi s-a stabilit
cu familia, pentru a se retrage într-un meci ofi-
cial, în oraºul de care a rãmas legat afectiv pen-
tru totdeauna, dupã destule dovezi. Venit la
Craiova în sezonul 1990-1991, de la divizionara
secundã Drobeta Turnu Severin, adus de Jean
Niþulescu la îndemnul lui Sorin Cârþu, Craio-
veanu s-a fãcut repede remarcat, ca atacant de
rasã, prin tehnica bunã, viteza de excepþie ºi,
evident, eficacitatea remarcabilã. În douã rân-
duri (1993-1994 ºi 1994-1995) a fost declarat
golgeterul campionatului intern, cu 21, respec-
tiv 27 de goluri. ªi tot în douã rânduri va contri-
bui la câºtigarea „Cupei României”, ediþiile 1991
ºi 1993. În cea de-a treia finalã – 30 aprilie 1994

Gheorghe (Gicã) CraioveanuGheorghe (Gicã) CraioveanuGheorghe (Gicã) CraioveanuGheorghe (Gicã) CraioveanuGheorghe (Gicã) Craioveanu
sau arta de a fi mereu plãcutsau arta de a fi mereu plãcutsau arta de a fi mereu plãcutsau arta de a fi mereu plãcutsau arta de a fi mereu plãcut

Veºti proaste din Anglia pentru Victor Piþurcã. Site-ul mirror-
.co.uk a scris ieri cã accidentarea  suferitã la spate de Vlad
Chiricheº e mai gravã decât s-a crezut iniþial, iar  fundaºul lui
Tottenham va trebui sã stea pe tuºã încã ºase sãptãmîni. Astfel,

Echipa naþionalã a României ºi-a aflat, ieri,
adversara din playoff-ul Fed Cup. Serbia va
veni la Bucureºti pentru a-
ºi apãra locul în a doua Gru-
pã Mondialã, iar întâlnirea
se anunþã a fi una de foc.

Gradul de dificultate al
partidei va depinde ºi de
interesul pe care echipa
adversã îl va acorda meciu-
lui ºi dacã primele douã ra-
chete ale lor, Ana Ivanovici
ºi Jelena Jankovici, îºi vor
face apariþia pe zgura din
România. Ivanovici a jucat
douã meciuri în 2013 în Fed
Cup, împotriva Germaniei,
iar Jankovici n-a mai evo-
luat în prestigioasa compe-
tiþie din 2012, împotriva
Cehiei ºi Rusiei.

Partida va avea loc în
perioada 19-20 aprilie, fiind

Ce s-a întâmplat luni:
Supercombinatã schi alpin, feminin: 1. Maria Ho-

efl-Riesch (Germania), 2. Nicole Hosp (Austria), 3.
Julia Mancuso (SUA).

Short Track, masculin: 1. Charles Hamelin (Ca-
nada), 2. Tianyu Han (China), 3. Victor An (Rusia).

Biatlon urmãrire masculin (12,5 km): 1. Martin
Fourcade (Franþa), 2. Ondrej Moravec (Cehia), 3.
Jean Guillaume Beatrix (Franþa.)

Patinaj vitezã 500 metri masculin: 1. Michel Mul-
der (Olanda), 2. Jan Smeekens (Olanda), 3. Ronald
Mulder (Olanda).

Freestyle masculin – schi acrobatic pe teren ac-
cidentat: 1. Alex Bilodeau (Canada), 2. Mikael Kin-
gsbury (Canada), 3. Aleksandr Smyshlyaev (Rusia).

Ieri:
Schi “freestyle” – slopstyle – feminin: 1. Dara

Howell (Canada), 2. Devin Logan (SUA), 3. Kim
Lamarre (Canada).

Dupã închiderea ediþiei s-au acordat alte ºapte
seturi de medalii: la schi fond (feminin ºi masculin),
patinaj vitezã (500 metri feminin), biatlon (pursuit-
feminin), sanie (simplu-feminin), snowboard (hal-

Digi Sport 1
23:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei: Sociedad

– Barcelona / 2:00 – FOTBAL – Cupa Liberta-
dores: Leon – Flamengo.

Digi Sport 2
14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Doha

(Qatar): ziua a treia / 19:00 – VOLEI (F) – Cupa
CEV: Dinamo Bucureºti – Uralochka NTMK
Ekaterinburg / 21:45 – FOTBAL – Cupa Italiei:
Napoli – Roma.

Digi Sport 3
17:30 – VOLEI (M) – Liga Campionilor: Ze-

nit Kazan – Copra Elior Piacenza / 19:30 –
HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Odorhei
– ªtiinþa Municipal Bacãu / 22:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Flensburg Han-
dewitt – Naturhouse La Rioja.

Dolce Sport 1
21:30 – FOTBAL – Cupa Germaniei: Ham-

burg – Bayern Munchen / 5:30 – BASCHET
NBA: Golden State – Miami.

Accidentarea la spate, mai gravã decât s-a crezut iniþial

Chiricheº, out pentru super-amicalul cu Argentina

Fostele lidere ale tenisului mondial vin la Bucureºti?

România va înfrunta Serbia în playoff-ul Fed Cup
compusã din cinci jocuri, patru la simplu ºi unul
la dublu. În prima zi se vor desfãºura douã du-

eluri la simplu, iar în a doua, ce-
lelalte trei.

Serbia tocmai a pierdut în pri-
mul tur al celei de-a doua Grupe
Mondiale în Canada, fiind învin-
sã cu scorul de 3-1. În schimb,
sãptãmâna trecutã, România a
reuºit o demonstraþie de forþã
la Budapesta, învingând gazda
Ungaria, Marea Britanie, Leto-
nia ºi Ucrania. Componenþa sâr-
boaicelor în meciul contra Ca-
nadei a fost urmãtoarea: Vesna
Dolonc (24 de ani / locul 117
WTA la simplu / locul 148 la
dublu), Jovana Jaksici (20 / 149
/ 624), Aleksandra Krunici (20 /
152 / 89), Nina Stojanovici (17
ani, în afara clasamentului
WTA).

·  Ana Ivanovici ºi Jelena Jan-

kovici au fost reginele tenisului mondial, aflân-
du-se pe prima poziþie în lume în iunie 2008,
respectiv august 2008.

·  Ivanovici a câºtigat Roland Garros în 2008,
în timp ce Jankovici a realizat o finalã la US
Open, în acelaºi an.

·  Dacã România va ieºi învingãtoare, va rein-
tra dupã 15 ani în Grupa Mondialã II a Fed Cup.

·  În acest moment Jankovici se aflã pe pozi-
þia 8 WTA, Ivanovici pe 12, în timp ce Simona
Halep ºi Sorana Cîrstea (foto), primele jucã-
toare ale României, pe 10 WTA, respectiv 26.
Din echipa noastrã, la turneul de la Budapesta,
au mai fãcut parte Irina-Camelia Begu ºi Moni-
ca Niculescu.

Altfel cu excepþia lui Begu, celelalte trei „tri-
colore” au fost angrenate sau încã mai sunt în
turneul de la Doha (Qatar). Ieri, dupã închide-
rea ediþiei, în primul tur, Sorana Cîrtsea s-a du-
elat cu rusoiaca Alla Kudryavtseva, Monica
Niculescu cu Fatma Al-Nabhani (Oman), în timp
ce Simona Halep (favoritã 7) va juca direct în
manºa secundã.

Dolce Sport 2
20:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotter-

dam (Olanda): ziua a treia.
Eurosport
21:45 – FOTBAL – Camp. Angliei: Asenal –

Man. United.
Eurosport 2
17:30 – BASCHET – Eurocupa: Khimki

Moscova – Montepaschi Siena.
TVR 1
OLIMPIADA DE IARNÃ – la Soci (Rusia):

19:00 – HOCHEI: Cehia - Suedia.
TVR 2
OLIMPIADA DE IARNÃ: 9:00 – SCHI AL-

PIN (F), 11:00, 14:00 – COMBINATA NOR-
DIC – srituri, 17:45 – PATINAJ ARTISTIC –
perechi.

TVR 3
OLIMPIADA DE IARNÃ: 16:00 – PATINAJ

VIEZ (M), SANIE (M,F) – la dublu, transmisii
alternative, 19:30 – SNOWBOARD (F).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
fpipe-masculin), sãrituri cu schiurile (trambulinã
normalã-feminin).

Clasamentul pe medalii:
1. Canada – 9 (4 aur, 3 argint, 2 bronz), 2.

Olanda – 7 (3-2-2), 3. Norvegia – 7 (2-1-4), 4. SUA –
6 (2-1-3), 5. Germania – 2 (2-0-0), 6. Rusia – 6 (1-2-3),
7. Austria – 3 (1-2-0), 8. Franþa – 2 (1-0-1), 9-11.

Polonia, Slovacia, Elveþia – 1 (1-0-0), 12. Cehia – 3
(0-2-1), 13. Suedia – 2 (0-2-0), 14. Italia – 2 (0-1-1),
15-17. China, Finlanda, Slovenia – 1 (0-1-0), 18-19.

Marea Britanie, Ucraina – 1 (0-0-1).
*Trei români concuraserã ieri, pânã la închiderea

ediþiei. Nici unul însã  dintre cei trei reprezentanþi ai
noºtri în probele de sprint de la schi fond nu au
reuºit sã treacã de faza calificãrilor. În concursul
masculin, Paul Pepene a terminat pe locul 65, în
timp ce Daniel Pripici s-a clasat pe locul 68 din 86
de sportivi care au fost înscriºi. La feminin, Timea
Sara a ocupat locul 49 din 67 de competitoare. În
sferturi au acces spotivii care au înregistrat cei mai
buni 30 de timpi. Asearã au mai intrat în luptã Ralu-
ca Strãmãturaru (la sanie) ºi Eva Tofalvi (la bia-
tlon).

Chiricheº va rata partida amicalã cu Argentina, programatã în 5
martie.

Ultimul meci în tricoul lui Tottenham a fost înfrângerea cu
Manchester City, 1-5, meci disputat în 29 ianuarie.

OLIMPIADA DE IARNÃ DE LA SOCI

CUPA FRANÞEI – OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Cannes
(IV) – Montpellier, Angers (II) – CA Bastia (II),
Lille – Caen (II).

Astãzi: FA Ile Rousse (V) – Guingamp –
17:45, Auxerre (II) – Rennes – 19:45, Moulins
(IV) – Sete (V) – 20:30, Nice – Monaco – 21:55.

Mâine: Lyon – Lens (II) – 21:45.
CUPA GERMANIEI – SFERTURI DE
FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Frankfurt
– Dortmund.

Astãzi: Hoffenheim – Wolfsburg, Leverku-
sen – Kaiserslautern (II) – ambele 20:00, Ham-
burg – Bayern Munchen (21:30).

CUPA REGELUI SPANIEI –
SEMIFINALE – MANªA RETUR

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Atl. Ma-
drid – Real Madrid (în tur 0-3).

Astãzi, 23:00: Sociedad – Barcelona (în tur
0-2).

CUPA ITALIEI – SEMIFINALE –
MANªA RETUR

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Fiorenti-
na – Udinese (în tur 1-2).

Astãzi, 21:45: Napoli – Roma (în tur 2-3).

– Craiova, cu Gicã Craioveanu titular, a cedat,
0-1, în faþa Gloriei Bistriþa, pe stadionul din
Regie. La echipa naþionalã a cumulat 25 de pre-
zenþe (6 goluri), fãcând parte ºi din lotul pre-
zent la CM din 1998 din Franþa, unde a evoluat,
menþioneazã statisticile, în optimile de finalã
contra Croaþiei, înlocuindu-l pe Gicã Hagi. A
strãlucit, ºi nu rareori, ca o stea, însã sub cerul
Spaniei, la Real Sociedad, în Þara Bascilor, unde
a învãþat dialectul acestora, apoi, cum spuneam
la Villareal ºi Getafe, fãcându-se realmente plã-
cut în toate vestiarele, nu uºor respirabile pen-
tru un român, fie el ºi dotat de ursitoare cu
umor. Dacã fiºa de fotbalist a lui Gheorghe (Gicã)
Craioveanu nu este greu de reconstituit, em-
patia sa, uneori poate molipsitoare, l-a fãcut
cuceritor, primind oferte de co-prezentator la
emisiunea de fotbal „Minuto i Rezultado”, di-
fuzatã de La Sexta ºi postul de radio Onda Cero.
Dezrãdãcinarea de Craiova n-a fost niciodatã
posibilã, deºi Spania i-a dat destule satisfacþii
personale, ºi, dincolo de vicisitudinile care au

lovit fotbalul din Bãnie, „Gicã” a rãmas cu su-
fletul lângã olteni, ca singurul paradis cu pu-
tinþã. Deloc un mister, fiindcã nu pentru toþi
„ubi bene, ibi patria”. ªi, poate, ar fi de reflectat
la o astfel de atitudine, i-am spune civicã, deºi
sunã pompos, fiindcã este vorba de unul „din-
tre ai noºtri” plecaþi în lume, între strãini, unde
a rãzbit. Prin tãria de caracter, empatia de care
vorbeam, mai clar cultul prieteniei, propriile
calitãþi, nu doar native, ci ºi dobândite. Fiindcã
are un discurs curat, deloc ipocrit, deloc previ-
zibil. Îndrãgit ca fotbalist, dar ºi ca om, „Gicã”
Craioveanu meritã, la retragere, un stadion ar-
hiplin, ca semn al respectului nostru firesc. Ca
sã nu mai adãugãm ºi detaliul cã transferul sãu
la Real Sociedad a adus celor care patronau clu-
bul craiovean un milion de dolari, dacã mai are
vreo importanþã. ªi parcã îl aud: „Viaþa, nea’ Mir-
ciule, nu e nici teatru, nici filosofie. Viaþa e viaþã.
Avem totdeauna ceea ce meritãm. Nu sunteþi
de aceeaºi pãrere?”. Recunosc public cã l-am
adulat pe Craioveanu. Ca fotbalist ºi om.

MIRCEA CANÞÃR
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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)

Ovidiu Stângă n-a fost mulţu-
mit foarte de jocul echipei sale în
jocul amical cu Baia Zugdidi, câş-
tigat cu 1-0, dar pune acest lucru
pe seama lipsei de prospeţime şi a
unei oboseli psihice după acest
cantonament. „La cum am jucat
nu cred că puteam să ne detaşăm

Universitatea Craiova – FC Zugdidi 1-0
A marcat: Ferfelea 15.

Universitatea Craiova: Latinovic – (30 Brac 60 Irimia) – Cârjă (45 Kitanovski), Pătraşcu, Patriche (46
Ljubinkovic), Vătăjelu (46 Velcovici) – Vandelannoite (35 Tomic) – Ganea (46 Ivan), Câju (60 Voineag),

Ferfelea (46 Valskis), Şerban (46 R. Petre) – Curelea (46 Voinea). Antrenor: Ovidiu Stângă.
Zugdidi: Kvilitaia – Kankia, Mirtishuvala, Apakidze, Javashvili – Shakalikashvili, Kirkitadze, Lomia,

Sikhazulia – Guguchia, kavaliuskas. Au mai jucat: Zarkua – Kiria, Samuşia, Bulia, Katamadze. Antrenor:
Georgi Daraşelia.

Eliminat: Javashvili 80.

Un sfert de oră trecuse din ami-
calul Craiovei cu georgienii de la
Zugdidi în Antalya şi a sosit faza
pentru care merită să urmăreşti şi
un meci modest şi poţi pleca ime-
diat ce ai văzut-o. O minge venită
în preajma careului mare, puţin la-
teral dreapta a căzut exact pe şire-

Foarfelea!
O foarfecă de la 16 metri a play-maker-ului Craiovei

a decis amicalul de ieri cu georgienii

tul lui Ferfelea, care s-a răsturnat
trimiţând-o în vinclu. Până şi staff-
ul gruzinilor s-a ridicat să aplaude
exec uţia, pe care coordonatorul
Craiovei a încercat să o repete o
jumătate de oră mai târziu, dar a
fost blocat de un adversar. Oltenii
nu s-au mai deplasat din complexul

unde sunt găzduiţi şi au avut postura
de gazde pentru trupa georgiană,
aflată în subsolul primei ligi inter-
ne. Un adversar modest, dar sur-
prinzător de motivat, care a provo-
cat o dispută cu accente neaşteptat
de dure pentru caracterul amical pe
care-l avea. Belgianul Vandelannoi-

te a fost prima victimă a exceselor
gruzinilor, fiind înlocuit cu debutan-
tul Tomic, în postura sârbului fiind
şi tinerii Voineag şi Petre, niciunul
ieşind în evidenţă în jocul de ieri.
Craiova a dominat prima parte şi a
avut mai multe ocazii de a-şi dubla
avantajul, însă a ratat cu seninăta-
te. Cuplul Ferfelea-Câju a câştigat
centrul terenului şi a desfăcut uşor
apoi defensiva adversă, astfel apă-
rând ocaziile de gol. În minutul 45
a venit şi prima şansă a celor de la

Zugdidi, anihilată de Brac, însă geor-
gienii aveau să echilibreze jocul în
partea secundă, când au avut şi alte
două mari oportunităţi de a egala,
faţă de doar una a echipei total
schimbate a lui Stângă. Lomia, un
Marouane Fellaini al georgienilor din
punct de vedere al coafurii, a fost
cel care a risipit cea mai mare şansă
de remiză a georgienilor. Aceştia şi-
au trecut în cont şi o eliminare, pe
final, dar li s-a permis să continue
jocul în 11 jucători.

Ferfelea: „Sper să dau un astfel de gol în
campionat, în faţa fanilor craioveni”

Varga a completat
lista indisponibililor

La amicalul de ieri a lipsit şi Dacian Varga, care a acuzat o contractură
şi a efectuat chiar un RMN la o clinică din Antalya. După problema cu
Varga, Stângă poate contabiliza aproape o întreagă echipă de accidentaţi,
pe listă fiind Pleşan, Precup, Sin, Izvoranu, Ad. Ionescu, Gorovei şi
Dragicevic.

Mijlocaşul
Craiovei era
foarte încântat
de execuţia sa,
cea mai
frumoasă din
carieră

- Viorel, ţi-a ieşit un gol de excepţie...
- Mi-a reuşit execuţia, mă bucur foarte mult,

fiindcă am mai încercat şi e prima dată când
dau un asemenea gol într-un joc. Nu mai ştiu
dacă am apucat să intru sau nu în careu, dar
credeam că mingea iese afară, nu se duce chiar
acolo, când m-am uitat am văzut însă mingea
în poartă. Sper din tot sufletul să dau un ase-
menea gol şi în faţa suporterilor craioveni. Bine,
în primul rând aş vrea să câştigăm meciul, apoi
să dau eu gol şi abia apoi dacă se poate să fie şi
o asemenea reuşită.

- Destul de dur au jucat georgienii, te-ai
enervat la un moment dat..

- Au fost câteva intrări dure, ţinând cont că
era doar un meci amical şi trebuie să ne prote-

jăm, fiindcă nu mai este mult până la realuarea
campionatului şi oricum avem cam mulţi jucă-
tori indisponibili

- Un antrenament bun per total...
- Aşa este, ne-am creat destule ocazii, a fost

un meci util, chiar dacă se resimt o oarecare
oboseală după acest stagiu.  Inclusiv în acest
meci ne-au lipsit jucători exponenţiali, care pot
schimba jocul echipei. Şi cei care au intrat tre-
buie să se integreze, au nevoie să înveţe cât
mai repede linva străinii, pentru a putea comu-
nica mai uşlor, dar cel mai important este să fie
valizi şi antrenorul să aibă de unde alege când
va reîncepe sezonul.

- Primul meci pare să fie şi cel mai impor-
tant, ţinând cont că Mureşul s-a întărit serios

şi conduce şi în clasamentul play-off-ului...
- Pentru noi vor veni 18 finale, fiecare meci

îl vom trata serios şi vom încerca să-l câşti-
găm.

- Ai un remarcat dintre colegii tăi după
aceste meciuri?

- Cred că Făină (Pătraşcu, n.r.) a devenit un
jucător foarte important şi nu spun acest lucru
doar pentru că este colegul meu de cameră.

- Aveţi numai victorii în echipamentul gal-
ben...

- Păi suntem lideri şi în ca în Turul Franţei
trebuie să îmbrăcăm tricoul galben. Glumesc,
e un echipament frumos, dar culorile noatre sunt
alb-albastru şi în acestea ne place cel mai mult
să jucăm.

Stângă: „E perioada de obsevare,
în care sita cerne”

foarte uşor şi asta ţine numai de
atitudine. Probabil că s-a simţit şi
o oboseală fizică acumulată la an-
trenamente, dar şi o oboseală psi-
hică la nivel de echipă. Viorel a fă-
cut diferenţa, este un jucător care
are execuţii de excepţie şi nu ne
rămâne decât să-l felicităm. Eu am

ochi de mijlocaş şi am văzut după
cum a lovit-o că a dat bine. Nu
trebuie să facem mare tam-tam
acum şi să sperăm că vom vedea
mai multe goluri din acestea şi să
profităm la maximum de ele. E
normal să-i aruncăm în luptă pe
cei veniţi acum, pentru că trebuie
să-i vedem la lucru. Eu îmi propun
să le dau minute să joace, să arate
ce pot. Acum sita cerne şi vom face
constatările la sfârşit şi vom vedea
pe cine putem să ne bazăm în pe-
rioada următoare”, a spus Stângă.
„Tomic vine după o perioadă grea,
pentru că a fost în cantonament cu
echipa din Serbia, nu are ritmul nos-
tru. Ori e obosit, ori s-a integrat greu
în grup, pentru că a venit abia ieri
şi a participat la un singur antrena-
ment, dar ca şi calitate eu zic că
este în regulă. Pot spune că şi Câju
a jucat bine. Eu am mai spus-o: orice
jucător care este accidentat este o
pierdere pentru grup” a spus Stân-
gă după meci.


