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- Să zicem mersi, Popescule,
că n-avem impozitele pe salarii
mai mari ca salariile.
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Comuna Rast nu şi-a revenit nici acum complet
după catastrofa din 2006 atunci când puţin a mai
lipsit ca apele dezlănţuite ale Dunării să o radă de
pe harta Doljului. La aproape opt ani de la drama
inundaţiilor, localitatea continuă să-şi împartă destinul între gos-
podăriile şubrede, cu pereţii măcinaţi de igrasie din Rastul Vechi şi
casele noi şi albe care compun Rastul Nou. Aproape că sunt două
lumi distincte pe care numai cine le străbate cu piciorul le simte
pulsul. Aici viaţa trebuie să-şi ducă mai departe cursul ei normal,
iar primarul Iulian Silişteanu depune eforturi ca în ambele sate să
se întâmple ceva bun care să le redea localnicilor încrederea pier-
dută. În Rastul Vechi se vor amenaja locuri atractive pentru tineri,
iar în Rastul Nou se vor asfalta străzile şi se va construi o biserică.
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USL scârţâie
şi deja se aude

Ce a mai articulată şi mai
votată construcţie  polit ică
post-de ce mbris tă,  Uniune a
Social Liberală (USL),  cu o
ge ne ză prelungită, coche te a-
ză voluptos cu ipoteza rupe-
rii,  se mn că i s -a urât cu bi-
ne le .  Costuri le  ge stu rilor
ne inspirate  vor fi la pache t şi
la bucată, când o mare inve s-
tiţie de încrede re  se va subli-
ma într-o costisitoare de za-
măgire  pe ntru ce i ce au vo-
tat-o. Iar cine îşi imaginează
că va ieş i avantajos , de parti-
de le  c ompone nte  e  vorba,
dintr-o e ve ntuală de zme m-
brare,  se înşeală amarnic.

„Un singur pas mai desparte Moldova
de călătoria fără vize în Europa”

Fetiţă de trei
săptămâni,
decedată
după externarea
din spital

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu:

Ieri, cu 45 de voturi pen-
tru, două împotrivă şi o ab-
ţine re, Comisia Libertăţi
Civile, Justiţ ie şi Afaceri
Inte rne (LIBE) a Parla-
mentului European a sus-
ţinut proiectul care preve-
de anularea vizelor pentru
cetăţenii moldoveni.
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Vicepremierul Liviu Dragnea îi sugereazã pre-
ºedintelui Traian Bãsescu sã fie puþin mai reþi-
nut în declaraþiile publice pe care le face, fiind-
cã „incitã la violenþã ºi la dezordine socialã”.
„Domnul Bãsescu vãd cã incitã ºi la violenþã, la
dezordine socialã. Îl aºtept. De abia aºtept sã
cheme lumea în stradã. O chemãm ºi noi ºi
poate tranºãm lucrurile acolo, sã nu creadã cã
ne sperie. Am înþeles cã vrea sã cheme cã sunt
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mulþi bani pentru dezvoltare, cã tot o spune cu
nume ºi prenume. Vreau sã aduc aminte cã
atunci când a tãiat salariile ºi pensiile, exact în
acei ani, bugetul de la Ministerul Dezvoltãrii era
mult mai mare decât este acum. Deci toate ar-
gumentele dumnealui ºi atacul pe eºalonarea
ratelor la cetãþeni are în spate supãrarea dum-
nealui legatã de un posibil scor pe care PMP
(n.r. - Partidul Miºcarea Popularã) îl poate lua.
Eu i-aº sugera sã fie puþin mai reþinut. Preºe-
dinte sã cheme la dezordine socialã, eu nu cred
cã s-a mai vãzut în stat democratic, cã tot vor-
bea de statul de drept”, a spus Dragnea ieri di-
mineaþã, la Intercontinental, înainte de a parti-
cipa la o reuniune interguvernamentalã. Preºe-
dintele Traian Bãsescu a declarat, marþi seara,
cã nu va semna scrisoarea cu Fondul Monetar
Internaþional dacã în ea apare „electorata” ºi o
singurã formulare legatã de creºterea accizei la
benzinã ºi motorinã ºi va chema oamenii în stra-
dã pentru a se apãra de mãrirea accizei. „Ideea
electoratei s-a lansat dupã întâlnirea pe care Fon-
dul a avut-o cu mine duminicã, adicã luni dimi-

neaþa, la o întâlnire la BNR. Este o idee pe care
o critic aceasta legatã de ratele pe care le au ro-
mânii (n.r. - referire la proiectul care prevede re-
duceri de impozit pentru persoanele cu creditele
restructurate, pentru o perioadã de doi ani). Vã
asigur cã sunt douã lucruri pentru care nu voi
semna scrisoarea cu Fondul: dacã apare o singu-
rã formulare legatã de creºterea accizei la benzinã
ºi motorinã, pentru cã înseamnã 42-43 de bani la
fiecare litru, bani de care bugetul nu are nevoie,
au nevoie însã Dragnea ºi Ponta sã arunce cãtre
baronii locali înainte de europarlamentare. Vã asi-
gur cã voi face ce n-am fãcut de când sunt, pen-
tru cã ºtiu cã e o mare minciunã, eu îi voi chema
pe români sã se apere în stradã, în mitinguri, pen-
tru cã eu pot demonstra ºi am demonstrat cã nu e
necesar, este un abuz, una este sã nu ai bani în
buget, sã iei niºte mãsuri cum s-au luat în 2010,
alta e sã ai banii, ca efect al macrostabilizãrii, ºi sã
impui o taxã ticãloasã. Dacã îmi apare în scrisoa-
re aceastã electoratã categoric refuz semnarea
scrisorii, pentru cã ea, de asemenea, este necin-
stitã”, a spus Bãsescu la postul B1 TV.

Dragnea cãtre Antonescu: Eu
sunt vicepremier ºi nu mi se
pare cã mã demonetizez
Preºedintele executiv al PSD, Liviu Drag-

nea, i-a replicat, ieri, liderului PNL, Crin
Antonescu, arãtând cã el este vicepremier
de un an ºi ceva ºi nu i se pare cã s-a demo-
netizat. „L-am auzit ºi asearã pe domnul
Antonescu la televizor spunând cã s-ar
demonetiza funcþia de viceprim-ministru.
Eu sunt viceprim-ministru cam de vreun
an ºi ceva ºi nu mi se pare cã mã demone-
tizez”, a spus Dragnea. Preºedintele PNL,
Crin Antonescu, a declarat, marþi seara, la
Realitatea TV, cã liberalii nu vor accepta ca
PC sã desemneze un reprezentant în func-
þia de vicepremier, precizând cã ar fi o deva-
lorizare a funcþiei. „(...) Nu are nici o explica-
þie ca PC sã ofere ºi el un vicepremier, aºa
cum oferã PNL ºi oferã PSD. Deschis o
spun, asta ar înseamna un soi de inflaþie, o
devalorizare a funcþiei vicepremierului în
acest Guvern, ºi nu se poate ca noul Gu-
vern sã debuteze prin intrarea în funcþia de
vicepremier, de mânã, a lui Klaus Iohannis
cu Daniel Constantin. Aºa ceva nu se poa-
te (...)”, a spus Antonescu.

Geoanã, numit Înalt Reprezen-
tant pentru proiecte economi-
ce ºi diplomaþie
Senatorul PSD Mircea Geoanã a fost

numit, printr-o decizie a premierului Victor
Ponta, Înalt Reprezentant al primului-mi-
nistru pentru promovarea proiectelor eco-
nomice strategice ºi de diplomaþie publicã.
Potrivit deciziei respective, publicate ieri în
Monitorul Oficial, postul pe care-l va ocu-
pa Geoanã a fost înfiinþat în cadrul Senato-
rul se va bucura de sprijinul financiar ºi
logistic al Cancelariei premierului pentru în-
deplinirea mandatului primit, inclusiv prin
asigurarea cheltuielilor de deplasare ºi ca-
zare la reuniuni internaþionale. În decizia
semnatã de Ponta se mai precizeazã cã în
îndeplinirea mandatului sãu, Înaltul Repre-
zentant va conlucra cu ministere ºi institu-
þii cu atribuþii în domeniu, cu precãdere
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Economiei, Departamentul pentru Energie
ºi Departamentul pentru Proiecte de In-
frastructurã ºi Investiþii Strãine.

Biroul Permanent al Camerei De-
putaþilor a transmis ieri Comisiei juri-
dice cererea ministrului Justiþiei de
arestare preventivã a deputatului PSD
Vlad Cosma, iar dacã nu se cer pro-
be sau date suplimentare, pânã pe 20
februarie plenul Camerei Deputaþilor
trebuie sã se pronunþe asupra acestei
cereri. „S-a decis ca cererea respec-
tivã ºi cele douã volume de material
probator în susþinerea acestei cereri,

Camera Deputaþilor: Cererea de arestare preventivã
a lui Vlad Cosma a fost trimisã Comisiei juridice

aproximativ 428 de pagini, sã se re-
partizeze Comisiei juridice. Comisia
are termen de trei zile pentru a se pro-
nunþa în situaþia în care avocatul de-
putatului sau altcineva nu solicitã adu-
cerea unor probe suplimentare de la
Parchetul General, situaþie în care Co-
misia juridicã, dupã primirea acestor
documente, curge termenul de trei
zile”, a spus secretarul Camerei, Ni-
culae Mircovici, dupã ºedinþa Birou-

lui Permanent. Ieri, Comisia juridicã
urma sã stabileascã data audierii lui
Vlad Cosma ºi tot ieri deputatul tre-
buia informat în mod oficial despre
cererea justiþiei. Potrivit unui comu-
nicat al DNA, cererea de încuviinþa-
re a arestãrii preventive a fost for-
mulatã având în vedere cã sunt înde-
plinite condiþiile prevãzute de Codul
de procedurã penalã, procurorii Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie — Ser-

viciul Teritorial Ploieºti dispunând pu-
nerea în miºcare a acþiunii penale faþã
de deputatul Vlad Alexandru Cosma,
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
trafic de influenþã (trei acte materia-
le), ºi urmãrirea penalã faþã de Mir-
cea Cosma, preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova, tatãl parlamenta-
rului, sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de trafic de influenþã (trei acte
materiale).

Preºedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a
declarat, ieri, cã dacã PNL vrea sã iasã de la guver-
nare, e bine sã o spunã, precizând cã PSD aºteaptã
de la liberali sã-i contacteze într-un termen „rezo-
nabil” pentru a discuta despre restructurarea Gu-
vernului propusã de premierul Ponta. „Dacã vor sã
iasã (n.r. - de la guvernare) e bine sã o spunã, pen-
tru cã suntem în februarie, e un an întreg în faþã,
sunt mãsuri serioase care trebuie adoptate în urmã-
toarea perioadã”, a spus liderul PSD, adãugând cã
„noi nu vrem sã iasã de la guvernare, Doamne fe-
reºte!, dar totuºi avem o sãptãmânã aproape de când

Dragnea: Dacã PNL vrea sã iasã de la guvernare e bine sã o spunã, nu
putem sã stãm cu Guvernul blocat pânã se hotãrãsc liberalii

sunt câteva ministere în care cred cã nu mai func-
þioneazã lucrurile, gândiþi-vã la Finanþe, unde oa-
menii ãia de acolo nu ºtiu, azi la ºedinþa de Guvern
va fi domnul Chiþoiu, care e demisionar... Aºteptãm
un termen rezonabil sã fim contactaþi, sã avem o
nouã întâlnire, sã încercãm sã îi convingem oda-
tã”. El a arãtat cã din partea PSD nu sunt tensiuni
referitoare la discuþiile din USL pe tema restructu-
rãrii Guvernului ºi cã social-democraþii au acceptat
toate solicitãrile avansate de liberali. „Am rãmas su-
prinºi cã PNL nu e de acord cu aceastã variantã
(n.r. - propusã de Victor Ponta, potrivit cãreia Exe-

cutivul ar trebui sã aibã 4 vicepremieri, câte unul de
la PSD, PNL, PC ºi UNPR) Am rãmas foarte sur-
prinºi ºi aºteptãm sã vedem dacã se hotãrãsc, pen-
tru cã nu putem sã stãm cu Guvernul blocat pânã
când se hotãrãsc dumnealor. (...) Toate solicitãrile
dumnealor au fost acceptate: domnul Iohannis
viceprim-ministru, ministru de Interne, sã coordo-
neze nu ºtiu ce trebuie sã coordoneze - va coordo-
na. Dar mi se pare firesc ca fiecare partid din cele
patru sã aibã un viceprim-ministru dacã discutãm
de o coerenþã în ceea ce priveºte susþinerea politicã
a Guvernului”, a spus Dragnea.

Ministrul Afacerilor Externe, Titus
Corlãþean, a declarat cã miniºtrii PNL
care au demisionat din Guvern au fost
forþaþi sã facã acest lucru. „Dupã de-
misia lui Radu Stroe s-a ajuns - nu e
responsabilitatea PSD - ca unii dintre
miniºtrii liberali aflaþi în funcþii impor-
tante, portofolii extrem de grele - Fi-
nanþe, viceprim-ministru ºi Econo-
mie - sã fie forþaþi sã îºi dea demisiile.
Altereazã din echilibrul în Guvern, mo-
dul în care funcþionãm”, a spus Cor-
lãþean la Digi24. Potrivit acestuia, a fost
vorba despre o decizie politicã ºi mi-
niºtrii demisionari nu au avut nici un
moment dorinþa de a-ºi pãrãsi funcþii-
le. „Sunt deranjat de faptul cã nu exis-
tã continuitate în funcþionarea struc-

Corlãþean: Miniºtri PNL au fost forþaþi sã demisioneze
turilor guvernamentale. Nu ºtiu cu cine
pot sã lucrez în tandem pe subiecte ce
vizeazã interesul României”, a menþi-
onat ministrul de Externe. La rândul
sãu, vicepremierul PSD Liviu Drag-
nea a explicat cã demisiile din Guvern
au fost doar anunþate, nu ºi operaþio-
nalizate sau oficializate, singurul mi-
nister unde trebuia numit un interimar
fiind MAI. „Nu s-a înregistrat nici o
demisie. Au anunþat acei oameni cã îºi
dau demisia, demisiile încã nu au fost
operaþionalizate, oficializate. În ceea ce
priveºte interimarii, singurul minister
unde trebuia sã fie interimar ºi a fost
numit interimar este Ministerul de In-
terne, unde este domnul viceprim-mi-
nistru Gabriel Oprea”, a subliniat Drag-

nea. El a arãtat cã ieri, la ºedinþa de
Guvern, urma sã participe ºi minis-
trul de Finanþe, Daniel Chiþoiu, de-
spre care a spus cã este „demisio-
nar”, precum ºi Andrei Gerea, „de-
misionar” ºi el de la Ministerul Eco-
nomiei. Preºedintele Traian Bãses-
cu a declarat, marþi, cã premie-
rul Victor Ponta nu a numit încã
interimarii care sã preia portofo-
liile miniºtrilor care au demisio-
nat, menþionând cã, din acest mo-
tiv, Guvernul funcþioneazã la
acest moment, practic, ilegal.
„Dacã e adevãrat, Chiþoiu ºi-a
depus demisia, ministrul Econo-
miei ºi-a depus demisia, minis-
trul Sãnãtãþii ºi-a depus demisia.

Eu nici pânã astãzi nu am numit in-
terimarii. Deci Guvernul funcþiona-
zã illegal”, a menþionat preºedintele
la postul B1 TV. Bãsescu a mai spus
cã interimarii ar fi trebuit desem-
naþi din rândul miniºtrilor care „au
rãmas teferi, pe funcþii”.
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S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNŢ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAŢIE publică  CU  OFERTĂ  ÎN  PLIC

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

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

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

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

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

VIZITAŢI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

craiova.ro

Cea mai articulată şi mai vo-
tată construcţie politică post-de-
cembristă, Uniunea Social Libe-
rală (USL), cu o geneză prelun-
gită, cochetează voluptos cu ipo-
teza ruperii, semn că i s-a urât
cu binele. Costurile gesturilor
neinspirate vor fi la pachet şi la
bucată, când o mare investiţie
de încredere se va sublima într-
o costisitoare dezamăgire pen-
tru cei ce au votat-o. Iar cine
îşi imaginează că va ieşi avan-
tajos, de partidele componente
e vorba, dintr-o eventuală dez-
membrare, se înşeală amarnic.
Din ce „s-au luat”, cum se spu-
ne, nu mai are importanţă, ve-
dem doar unde s-a ajuns. Deja
nu mai există declaraţie politi-
că a vreunuia dintre co-preşe-

MIRCEA CANŢĂR

USL scârţâie şi deja se aude
dinţi, care să nu fie urmată de o
replică imediată, de punere la
punct, din partea cealaltă, con-
diment acid al convivialităţii, în-
cât scena politică lasă impresia
unui carnaval. Să ne referim
puţin la ultimele evenimente, nu
uşor de trecut cu vederea. Li-
beralii au avansat propunerea
cu Klaus Iohannis pentru Minis-
terul Afacerilor Interne, dar şi
pentru funcţia de viceprim-mi-
nistru, aceasta din urmă fiind
deţinută de Daniel Chiţoiu câtă
vreme a fost ministru al Finan-
ţelor. Cum s-a ajuns într-o si-
tuaţie ilogică, dar şi iraţională,
ca ministrul Afacerilor Interne,
Klaus Iohannis, încă primar al
Sibiului, cu bună imagine în zona
Ardealului, să se ocupe, la ni-

velul Guvernului, şi de proble-
matica economică, detaliu care
nu s-a mai pomenit în toate gu-
vernele României, ante, inter şi
post-belice, s-a venit din partea
proaspătului USD – abia bote-
zat, - parte a USL, cu propune-
rea ca şi Daniel Constantin, mi-
nistru al Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, să devină viceprim-
ministru. Ceea ce l-a scandali-
zat teribil pe Crin Antonescu.
Nu în mai mică măsură decât o
făcuse propunerea sa ca Iohan-
nis să fie, pe lângă ministrul
Afacerilor Interne, şi vicepre-
mier. Această demnitate urma
să-i revină lui Eugen Nicolăes-
cu, extras de la Sănătate şi nu-
mit la Finanţe. În acest teribil
joc de şah din şedinţele USL, cu

chibiţăreala de rigoare, se co-
rodează lent toată armătura, ce
părea inexpugnabilă, a întregii
construcţii politice. Că pare o
glumă dese mnar ea a cestui
domn Goe care este Daniel
Constantin ca viceprim-minis-
tru este de netăgăduit, dar ne-
dumerirea derivă şi din convin-
gerea acestuia că ar putea fi
aşa ceva. Daniel Constantin
este liderul c onservatorilor
(PC) şi joacă alba-neagra în
politică. După ce s-a vrut „de
dreapta”, a încropit o alianţă cu
liberalii (ACD), de care s-a
despărţit pentru a se rebranşa
la social-democraţi, nu înainte
de a anunţa că partidul său in-
tenţionează să candideze de
sine stătător la europarlamen-

tare. A renunţat la această co-
mică vanitate, mulţumindu-se
cu un loc eligibil, încredinţat
pentru „merite deosebite”, mi-
nistrului Maria Grapini, pe lis-
ta. . .  USD. Tot spe ctacolul
prost regizat pică taman bine lui
Traian Băsescu, care ne anun-
ţă că va scoate poporul în stra-
dă împotriva creşterii accizei la
benzină şi motorină. Gargara
aceasta politică, nesfârşită,
decuplată de la orice proiect
major de natură economică, n-
ar produce îngrijorare dacă n-
ar fi şi de dragul micului ecran.
Dar ca de dimineaţa până sea-
ra, toată săptămâna, să nu avem
parte decât de gâlceavă politi-
că, aşa ceva nu se petrece în
nici o ţară a Uniunii Europene.

Ciupercenii Noi: Alimentarea
cu apă se apopie de finalizare

Primarul din Castranova vrea
proiecte pe fonduri europene

La 100 de kilometri de Craiova, comuna doljeană Ciuperce-
nii Noi reuşeşte să se menţină pe linia de plutire în ciuda crizei
economice. Primarul, Gheorghe Mungiu, spune că avut no-
roc atât de fonduri guvernamentale dar şi europene, care au
fost de mare ajutor în dezvoltarea localităţii, dar spune că
eforturi se fac în continuare pentru a pune la punct şi alte
proiecte. “În anul 2012 au început lucrările de alimentare cu
apă în localitate şi urmează să le finalizăm în acest an. Este
vorba de o lucrare pe fonduri guvernamentale în valoare de
52 de miliarde lei vechi. De asemenea, tot din fonduri guver-
namentale – 82 de miliarde lei vechi – avem şi proiectul de
introducere a canalizării în cele două sate – Ciupercenii Noi şi
Smârdan. Abia atunci când apa şi canalizarea vor fi puse la punct vom depune un proiect şi
pentru a începe asfaltarea, le facem pe rând dar vor fi lucrări de calitate cu care să ne mândrim”,
a spus primarul localităţii Ciupercenii Noi, Gheorghe Mungiu.

Chiar dacă nu se pot lăuda cu proiecte pe fonduri europene,
autorităţile locale din comuna Castranova încearcă să se gos-
podărească cu banii de la bugetul local. Primarul, Dumitru Mă-
ceşanu, e însă încrezător că în viitor localitatea pe care o con-
duce nu va mai fi ocolită de banii europeni, şi e hotărât să
depună  cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea celor două
sate – Castranova şi Puţuri. “Din păcate n-avem nici un pro-
iect pe fonduri europene acum, dar în schimb avem de plătit
datorii, din acest motiv lucrurile merg mai încet la noi. Cu toate
acestea, facem toate eforturile pentru a nu lăsa lucrurile aşa.
Anul acesta, prioritatea maximă o reprezintă finalizarea proiec-
tului de introducere a canalizării, pentru care sperăm că vom
obţine fonduri europene. De asemenea, tot din bani europeni
vrem să realizăm şi un parc fotivoltaic, să amenajăm o zonă de agrement pe un lac din localitate.
Până să ajungem la fondurile europene ne descurcăm cu bani de la bugetul local pentru că sunt
necesare lucrări de reabilitare şi modernizare a unităţilor de învăţământ din localitate. De aseme-
nea, la ambele grădiniţe din localitate vor fi amenajate spaţii de joacă, ambele lucrări având
valoarea totală de 43.000 lei. De făcut sunt multe şi nu stăm cu mâinile în sân!”, a declarat
primarul localităţii Castranova, Dumitru Măceşanu.

Orodel: Jane Vâlcomeanu vrea să reabiliteze
drumul comunal Orodel – Călugărei

Aflat la al treilea mandat, primarul localităţii Orodel, Jane Vâl-
comeanu, este hotărât să realizeze anul acesta ce le-a promis
alegătorilor în vara lui 2012: reabilitatea drumului comunal Oro-
del-Călugărei care, de când s-a stricat vremea a devenit imprac-
ticabil. În ultimii trei ani edilul a reuşit să bage apă şi canalizare în
satul Călugărei, prin fonduri europene, iar acum este depus un
nou proiect, tot pe fonduri europene, pentru alimentare cu apă
şi canalizare în satul Orodel. “Până acum am reuşit să facem
alimentarea cu apă şi canalizare doar din fonduri europene, şi
vom continua aşa. Îmi doresc foarte mult să reabilităm drumul
comunal Orodel – Călugărei pentru că este într-o stare foarte
proastă şi de când s-a stricat vremea este impracticabil”, a afir-
mat primarul localităţii Orodel, Jane Vâlcomeanu.
Grupaj realizat de ALINA DRĂGHICI
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Un copil de doar trei sãptãmâni dintr-
o comunã gorjeanã a decedat la o zi de la
externarea din Spitalul Judeþean din Cra-
iova. Fetiþa fusese tratatã în unitatea me-
dicalã pentru o afecþiune pulmonarã.

Copilul a fost internat timp de mai mul-
te zile la Craiova dupã ce medicii din ca-
drul spitalului din Târgu Cãrbuneºti, acolo
unde a fost transportatã prima datã, des-
coperiserã cã fetiþa avea probleme medi-
cale la plãmâni. A fost transferatã la Spi-
talul Judeþean de Urgenþã din Bãnie unde
a primit tratament de specia-
litate. Din pãcate, la o zi
dupã ce medicii au întocmit
actele de ieºire din spital, fe-
tiþa a murit. Pãrinþii susþin
cã doctorii le-au spus cã
starea copilului era bunã ºi
aºteaptã acum rezultatele an-
chetei declanºate de autori-
tãþi. Mai ales cã, în urmã cu
doi ani, au mai pierdut un
copil, cauza decesului fiind
atunci o laringitã. Manage-
rul Spitalului Clinic Judeþean
de Utrgenþã din Craiova, dr.
Bogdan Fãnuþã, a precizat cã

Fetiþã de trei sãptãmâni,
decedatã dupã externarea din spital

Potrivit reprezentanþilor Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, ieri dimineaþã, în jurul orei 6.00,

Reamintim cã, în baza informa-
þiilor deþinute, poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate (BCCO) Craiova, împreunã cu
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, au destructurat,
în august 2013, o grupare infrac-
þionalã specializatã în comerciali-
zarea drogurilor de risc, în speþã
canabis. Membrii grupãrii, supra-
vegheaþi de mai bine de jumãtate
de an, au primit peste 100 de gra-
me de canabis, ºi au aranjat o
tranzacþie, fãrã sã ºtie cã cei care
cumpãrau erau de fapt ofiþeri sub
acoperire din cadrul BCCO Craio-
va. Astfel, joi, 22 august 2013,
seara, poliþiºtii BCCO Craio-
va, procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, îm-
preunã cu lucrãtori ai Servi-
ciului de Operaþiuni Speciale,
au organizat flagrantul, în par-
carea hipermarket-ului Real
din Craiova. Astfel, au fost
prinºi Adrian Cristian Lãpã-
duº, Mircea Parmac ºi Alin
Potcovaru, în timp ce voiau
sã vândã 117 grame de cana-
bis contra sumei de 6.800 lei.
Cei trei au fost “sãltaþi” ºi duºi
direct la sediul DIICOT – Cra-
iova, pentru audieri, iar ofiþe-

Autoturism furat din Ungaria
descoperit la PTF Calafat

în momentul externãrii starea generalã a
copilului era bunã. „A venit la noi prin
transfer de la spitalul din Târgu Cãrbu-
neºti cu diagnosticul insuficienþã respi-
ratorie ºi bronhopneumonie acutã. Dupã
patru zile s-a simþit mai bine ºi am mai
þinut fetiþa internatã încã ºapte zile. Când
a fost externatã prezenta o stare generalã
bunã. Ce s-a întâmplat dupã rãmâne sã
vedem în urma expertizei medico-lega-
le”, a declarat managerul Spitalului Jude-
þean din Craiova.

Poliþiºtii de frontierã din ca-
drul PTF Calafat au depistat,
ieri, un autoturism marca
Honda, în valoare de peste
20.000 lei, care figura ca fi-
ind furat din Ungaria.

la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat, s-a prezentat pentru a efectua
formalitãþile de frontierã cetãþeanul ro-
mân Vasile Z., în vârstã de 33 ani la vo-
lanul unui autoturism marca Honda cu
numere de înmatriculare ungureºti. În
urma verificãrilor efectuate în bazele de
date a reieºit cã autoturismul figureazã
ca fiind furat din Ungaria din luna mai
2013. Persoana în cauzã a declarat cã
a intrat în posesia autoturismului în

urma unui schimb de ma-
ºini pe care l-a fãcut cu un
cetãþean român ºi cã nu
avea  cunoº t in þã  despre
faptul cã acesta figureazã
ca fiind furat. Poliþiºtii de
frontierã au întocmit per-
soanei în cauzã acte pre-
mergãtoare de cercetare
penalã pentru sãvârºirea
infracþiunii de tãinuire la
furt,  iar autoturismul în
valoare de 21.150 lei a fost
indisponibilizat la sediul
S.P.F. Calafat, dupã cum
au precizat reprezentanþii
instituþiei.

Închisoare cu suspendare pentru traficanþiiÎnchisoare cu suspendare pentru traficanþiiÎnchisoare cu suspendare pentru traficanþiiÎnchisoare cu suspendare pentru traficanþiiÎnchisoare cu suspendare pentru traficanþii
de canabis din parcare de la „Real”de canabis din parcare de la „Real”de canabis din parcare de la „Real”de canabis din parcare de la „Real”de canabis din parcare de la „Real”

Doi doljeni, arestaþi în august 2013
pentru comiterea infracþiunilor de de-
þinere de droguri de risc ºi trafic de
droguri de risc, au obþinut în urma ape-
lurilor judecate la Curtea de Apel Cra-
iova suspendarea pedepselor de doi ani
închisoare primite pe fond, la Tribuna-

lul Dolj. Cei doi, împreunã cu alþi doi
complici, au fost trimiºi în judecatã în
septembrie anul trecut, fiind prinºi în
flagrant, în parcarea hipermarketului
Real, în timp ce încercau sã vândã unui
ofiþer sub acoperire peste 100 de gra-
me de canabis provenit din Spania.

rii BCCO Craiova sprijiniþi de “mas-
caþi” de la Serviciul de Acþiuni Spe-
ciale al IPJ Dolj, au fãcut patru
percheziþii – trei în comuna Sado-
va ºi una în Craiova – la locuinþele
suspecþilor. În urma cercetãrilor,
s-a stabilit cã drogurile proveneau
din Spania, fiind introduse ilegal în
þarã de unul dintre tineri. Cei trei
au fost reþinuþi de procurorul de
caz, apoi arestaþi preventiv, iar pe
17 septembrie 2013 s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care
Lãpãduº, Parmac ºi Alin Potcova-
ru, toþi trei în stare de arest pre-
ventiv, împreunã cu Viorel Alin

Stanciu, cel din urmã în stare de
libertate, au fost trimiºi în judeca-
tã pentru trafic de droguri de risc.
Toþi patru ºi-au recunoscut fapte-
le în faþa judecãtorilor, astfel cã
procesul s-a finalizat rapid, sentin-
þa fiind pronunþatã pe 31 octom-
brie2013. Judecãtorii i-au condam-
nat pe doi dintre ei la pedepse cu
suspendare, alþi doi primind cu
executare. Astfel, Lãpãduº Adrian
Cristian a primit o pedeapsã de 2
ani închisoare din care s-a dedus
perioada reþinerii ºi arestãrii pre-
ventive din data de 22.08.2013 la
zi ºi s-a menþinut arestarea preven-

tivã; Mircea Parmac a
primit 1 an ºi 6 luni
închisoare cu suspen-
dare pe o duratã de 3
ani ºi 6 luni, ce con-
stituie termen de în-
cercare; Alin Potcova-
ru a primit 2 ani în-
chisoare cu executa-
re, instanþa menþinân-
du-i ºi lui arestarea
preventivã, iar Stan-
ciu Viorel Alin a pri-
mit 1 an ºi 6 luni în-
chisoare cu suspenda-
re pe o duratã de 3 ani
ºi 6 luni. Toþi patru au

fost obligaþi ºi la achitarea a câte
400 de lei cheltuieli judiciare.

Adrian Cristian Lãpãduº, Mir-
cea Parmac ºi Alin Potcovaru, ne-
mulþumiþi de sentinþa Tribunalu-
lui Dolj au declarat apel, care s-a
judecat la Curtea de Apel Craio-
va. Instanþa a soluþionat cauza pe
24 ianuarie 2014, a casat în parte
hotãrârea Tribunalului Dolj ºi a
admis apelurile declarate de Lã-
pãduº ºi Potcovaru, ºi le-a sus-
pendat executarea pedepselor de
câte 2 ani pe un termen de încer-
care de 4 ani. Odatã cu pronunþa-
rea hotãrârii, cei doi au fost puºi
în libertate: „Admite apelurile de-
clarate de inculpaþii Lãpãduº Adri-
an Cristian ºi Potcovaru Alin. Des-
fiinþeazã în parte sentinþa. Dispu-
ne suspendarea sub supraveghe-
re a executãrii pedepselor de câte

2 ani închisoare aplicate inculpa-
þilor pe o duratã de 4 ani, repre-
zentând termen de încercare. Dis-
pune ca pe durata termenului de
încercare inculpaþii sã se supunã
urmãtoarelor mãsuri de suprave-
ghere: sã se prezinte, la datele fi-
xate, la Serviciul de probaþiune de
pe lângã Tribunalul Dolj, sã anun-
þe, în prealabil, orice schimbare
de domiciliu, reºedinþã sau locuin-
þã ºi orice deplasare care depã-
ºeºte 8 zile, precum ºi întoarce-
rea, sã comunice ºi sã justifice
schimbarea locului de muncã, sã
comunice informaþii de naturã a
putea fi controlate mijloacele sale
de existenþã. Dispune punerea de
îndatã în libertate a inculpaþilor”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
Curþii de Apel Craiova. Hotãrârea
poate fi atacatã cu recurs.
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Câmpurile albite de zãpadã fac
ca Dunãrea sã nu se observe. Dar
fluviul care le-a distrus munca de-
o viaþã celor din Rast este tot
acolo. Plumburie ºi plinã de bucãþi
de gheaþã, apa este la locul ei
dintotdeauna, numai cã acum nu
se vede, nu se aude. Localnicii au
rãmas totuºi cu o teamã ºi o
localizeazã din reflex. „Dunãrea
este aproape de noi, este cu noi
permanent ... Acum câþiva ani,
dupã cum bine ºtiþi, din cel mai
bun prieten ne-a devenit duºman.
Apele învolburate le-a luat
oamenilor animalele, casele,
cãruþele, sacii cu grâu din magazii,
butoaiele din pivniþe, cuºtile din
curþi, tot ce au strâns ºi ei. Normal
cã existã o teamã printre aceºti
oameni care ºi le-au vãzut pe toate
distruse. De asta mulþi s-au mutat
din Rastul Vechi, ca sã nu mai
trãiascã aceastã spaimã”, mãrturi-
seºte primarul Iulian Siliºteanu
care îºi cunoaºte foarte bine
localnicii.

O plimbare în Rastul
Vechi...

Rastul Vechi este, într-adevãr,
vechi acum. Uliþele pe care
altãdatã erau aliniate case înalte

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Comuna Rast nu ºi-a revenit nici acum com-
plet dupã catastrofa din 2006 atunci când pu-
þin a mai lipsit ca apele dezlãnþuite ale Dunã-
rii sã o radã de pe harta Doljului. La aproape
opt ani de la drama inundaþiilor, localitatea
continuã sã-ºi împartã destinul între gospo-
dãriile ºubrede, cu pereþii mãcinaþi de igrasie
din Rastul Vechi ºi casele noi ºi albe care com-
pun Rastul Nou. Aproape cã sunt douã lumi

distincte pe care numai cine le strãbate cu pi-
ciorul le simte pulsul. Aici viaþa trebuie sã-ºi
ducã mai departe cursul ei normal, iar prima-
rul Iulian Siliºteanu depune eforturi ca în am-
bele sate sã se întâmple ceva bun care sã le
redea localnicilor încrederea pierdutã. În Ras-
tul Vechi se vor amenaja locuri atractive pen-
tru tineri, iar în Rastul Nou se vor asfalta strã-
zile ºi se va construi o bisericã.

ºi îngrijite au cãpãtat un aer
pustiu dupã tragedie. Apele
Dunãrii au urcat pânã la acoperi-
ºul lor, apoi le-a înghiþit cu totul.
Pentru cã au stat multe zile sub
apã, atunci când Dunãrea s-a
retras, în sfârºit, multe dintre
temelii nu au mai rezistat ºi s-au
prãbuºit. Ruinele acestor case se
vãd ºi acum. Cele care nu au
cãzut la pãmânt ºi mai rezistã ºi
acum nu sunt într-o stare foarte
bunã. Ici-colo zãreºti pereþi
fisuraþi ºi acoperiºuri noi care au
fost adãugate peste niºte corpuri
de clãdire vechi. „Satul se
resimte, sunt multe case care au
cãzut ºi multe case care sunt
afectate. Proprietarii ºi le-au mai
cârpit ºi locuiesc în ele, dar se
vede cã Dunãrea a trecut pe aici
... ”, mai spune primarul Siliºtea-
nu. Zãpezile au adus vulpile în
sat iar locurile pustii ajutã aceste
animale sãlbatice sã se adãpos-
teascã mai bine ºi sã-ºi caute
hranã în gospodãriile din jur.

Rastul Nou creºte
tot mai mult

De îndatã ce ieºi din satul
vechi, cam la 6-7 kilometri se aflã
localitatea construitã de la zero

dupã dezastrul din 2006. Rastul
Nou, cu casele sale albe, se
confundã cu zãpada ºi nu îl
desluºeºti bine decât atunci când
te apropii de el. Este un sat locuit,
fumul curge prin coºurile caselor,
iar copiii se întorc acasã cu
ghiozdanele în spate. Oamenilor
nu le-a fost uºor sã se mute aici
chit cã au gãsit niºte case nou-
nouþe, dar cu timpul s-au obiºnuit
ºi acum nu ar mai pleca de acolo.
În primul rând, terenul este mai
sus ºi nu mai existã riscul inunda-
þiilor, abia acum privesc ºi ei
Dunãrea de sus, cu superioritate.
„E un sat frumos care o sã creascã
ºi mai mult. De la an la an se mai
face ceva ºi se schimbã peisajul.
Cel mai mult mã bucur cã oamenii
s-au aºezat la casele lor ºi viaþa
satului se încheagã. Bineînþeles cã
sunt multe lucruri de fãcut, ca ºi
într-o casã nouã. Dar pânã la urmã,

totul depinde de oameni ºi e bine
cã familiile s-au aºezat acolo”,
mãrturiseºte primarul Iulian
Siliºteanu.

Un bazin de înot
pentru elevi

Deoparte ºi de alta, în Rastul
Vechi ºi în Rastul Nou, se vor face
investiþii pentru ca ambele sate sã-
ºi continue existenþa ºi sã se
dezvolte. „Destinul nu se opreºte
aici, viaþa merge mai departe”, sunt
cuvintele optimiste ale primarului.
Pe agenda lui Iulian Siliºteanu îºi
gãsesc loc planuri de investiþii care
sã readucã la viaþã Rastul Vechi ºi
sã creascã proiectul Rastul Nou.
„Am cumpãrat o proprietate veche
care era situatã chiar lângã
grãdiniþã. Am curãþat-o de moloz ºi
vreau sã amenajãm acolo un bazin
de înot pentru toþi copii din
comunã. Avem deja niºte conducte
pe care le vom redimensiona ºi
folosi în acest scop, ne mai rãmâne
sã achiziþionãm o instaþie pentru

încãlzirea ºi tratarea apei din
bazin”. Tot în Rastul Vechi, Primãria
ºi-a propus sã reamenajeze, pe
timpul iernii cel puþin, sala Cãminu-
lui Cultural astfel încât aici sã-ºi
desfãºoare orele de sport copii de
la ºcoalã. În varã, terenul de
handbal din curtea ºcolii va fi
îmbrãcat cu gazon sintetic.

O ºcoalã
ºi o bisericã

Multe lucruri sunt de fãcut ºi în
Rastul Nou. Aici este nevoie, în
primul rând, de o ºcoalã pentru ca
elevii sã nu se mai ducã pentru
cursuri în Rastul Vechi. Primarul
Iulian Siliºteanu îºi doreºte mult
acest sediu de ºcoalã, dar spune cã

nu existã bani pentru aceastã
lucrare ºi rãmâne sã mai solicite
sprijin de la guvernanþi. „Poate
reuºesc, datoria mea este sã fac tot
ce pot. O sã mã duc din nou sã
spun cã avem mare nevoie de

ºcoalã”. Grãdiniþa este gãzduitã
într-un corp de clãdire al unei
biserici, iar autoritãþile plãnuiesc sã
amenajeze un sediu ºi pentru
aceasta. Rastul Nou nu are nici
bisericã ortodoxã, un lucru foarte
important pe care primarul Iulian
Siliºteanu se strãduieºte sã îl
realizeze în acest an. „Corpul
bisericii este construit pânã la
straºinã. A rãmas aºa pentru cã s-
au terminat banii ºi ar fi pãcat dacã
nu l-am termina anul acesta”. Cu
bani de la buget, Primãria va asfalta
strãzile ºi aleile din Rastul Nou, atât
cât se va putea.

„Vreau sã îi impulsi-
onez pe localnici
sã munceascã”

Existã, totuºi, o investiþie privatã
de care cei din Rast îºi leagã
speranþele pentru viitor. În comunã
se va construi un parc fotovoltaic
care se va întinde pe câteva
hectare ºi care va aduce venituri la
bugetul localitãþii. Primarul Iulian
Siliºteanu ºi-a fãcut deja planul
cum va gestiona ”profitul” care îi
va reveni primãriei. „Vreau sã îi
impulsionez pe localnici sã
munceascã ºi, din energia electricã
pe care o va primi primãria, le voi
da ºi lor gratuit, cu condiþia sã se
apuce de legumiculturã. Rastul a
fost odatã un mare centru legumi-
col, avea ºase puncte de colectare
a roºiilor pentru export în Germania.
Acum de ce nu se mai poate face
asta? Eu cred cã se poate, dar
oamenii trebuie sã fie întâi stimu-
laþi”. Convins fiind cã viitorul
Rastului stã, de fapt, în mâna
oamenilor care îl locuiesc, primarul
Iulian Siliºteanu este decis sã facã
tot posibilul pentru a-i determina
pe localnici sã uite trecutul ºi sã
porneascã încrezãtori cu mici
afaceri de familie.
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Lipsa de cunoştinţe a abos lvenţilor va fi ta-
xată cu 230 de lei. Valoarea acestei sume poate
sa scadă în funcţie de numărul de probe susţi-
nute .O taxă vor plăti şi absolvenţii claselor de
matematică-informatică, intensiv informatică,
ai c laselor  cu studiu intensiv şi bilingv al limbi-
lor străine şi cu predare în limbile minorităţilor,
ai claselor cu profil pedagogic , spec ializarea
învăţători-educatoare – care au susţinut în anii
anteriori de cel puţin de două ori Examenul pen-
tru Obţinerea Atestatului. În acest c az, taxa de
examen se s tabileşte la nivelul fiecărui inspec-
torat şcolar judeţean.

Elevii de clasa a XII-a care vor da la vară
examenul de Bacalaureat 2014 pot consulta pe
site-ul Ministerului Educaţiei modelele de sub-
iecte pentru toate materiile la care vor fi testaţi:
română, matematică, istorie, limbi străine, bio-
logie, chimie, economie, filosofie, fizică, geo-
grafie, informatică, logică, psihologie sau socio-
logie. În ceea ce priveşte calendarul examenului

Elevii care nu au promovat BAC-ul de două
ori, taxaţi la a treia încercare

de Bacalaureat 2014, Sesiunea iunie-iulie 2014,
în perioada 26 – 30 mai are loc înscrierea candi-
daţilor la prima sesiune de examen. În intervalul
10 – 12 iunie  se desfăşoară evaluarea compe-
tenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
română, urmată de evaluarea competenţelor lin-
gvistice de comunicare orală în limba maternă
(11 – 13 iunie) şi  evaluarea competenţelor digi-
tale (16 – 20 iunie). În perioada 23 – 27 iunie are
loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o lim-
bă de circulaţie internaţională. Probele scrise în-
cep pe 30 iunie, atunci când are loc examenul la
Limba şi literatura română, urmat de examenul
la Limba şi literatura maternă (1 iulie) şi proba
obligatorie a profilului (2 iulie) şi se încheie pe 4
iulie când are loc proba la alegere a profilului şi
specializării. Afişarea rezultatelor se face pe 7
iulie, în aceeaşi zi putând fi depuse şi contestaţi-
ile care vor fi rezolvate până pe 10 iulie. Rezulta-
tele finale la prima sesiune a examenului de ba-
calaureat 2014 se vor afişa pe 11 iulie.

Cei care nu au promovat examenul de bacalaureat de două ori vor plăti o taxă la a treia
încercare, potrivit Ministerului Educaţiei, care a publicat o serie de precizări privind susţi-
nerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului şcolar 2013-2014.

Înscrierile în clasa pregătitoare
şi în clasa I încep pe 24 februarie

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

Înscrierile în clasa pregătitoare
şi în clasa I încep pe 24 februarie
şi se vor desfăşura în două etape,
respectând modelul de anul trecut,
potrivit Ministerul Educaţiei. În
prima etapă trebuie să fie înscrişi
atât copiii ai căror părinţi optează
pentru şcoala de circumscripţie,
cât şi cei care aleg o altă şcoală.
La clasa pregătitoare pot fi înscrişi
copiii care împlinesc vârsta de 6
ani până la data de 31 august 2014
inclusiv. Copiii care nu au fost în-
scrişi în învăţământul primar în
anul şcolar 2013-2014 şi împlinesc
vârsta de 7 ani până la data de 31
august 2014 inclusiv pot fi înscrişi
în clasa I, la fel cum a fost şi în
ultimii doi ani. Părinţii ai căror co-
pii împlinesc vârsta de 6 ani în pe-
rioada 1 septembrie - 31 decem-
brie 2014 inclusiv pot să-şi înscrie
copiii în clasa pregătitoare, dacă
dezvoltarea lor psihosomatică este
corespunzătoare.

Mai puţin de două săptămâni mai au la dispoziţie părinţii ai că-
ror copii trebuie să meargă din toamnă în clasa pregătitoare sau
clasa I, pentru a se decide la ce şcoală îşi vor înscrie micuţii.

Profesorii la disciplina Re ligie din jude ţul Dolj se vor întâlni
sâmbătă, 15 februarie, la Seminarul Te ologic „Sfântul Grigorie
Te ologul” din Craiova, pentru a lua parte la lucrările ce rcului
pe dagogic. Te ma propusă pentru organizare a acestei activităţi
es te „Formare a valorilor moral-religioase  la elevi ş i tineri prin
me tode  alternative”. Activitatea va fi coordonată de pr. Gheor-
ghe Pîrva, inspe ctor de  specialitate  în cadrul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Dolj.

Cercul pedagogic al profesorilor
de religie, la Craiova

Marijuana a fost folosită în ultima vre-
me pentru a trata simptomele asociate vi-
rusului HIV, precum durerile cronice şi pier-
derea în greutate. Un nou studiu sugerează
că planta însăşi ar putea opri răspândirea
bolii. Studiul, publicat săptămâna trecută în
jurnalul AIDS Research and Human Retro-
viruses, condus de Universitatea de Stat din
Louisiana, întăreşte mai mult efectele acestei
plante în lupta contra virusului. Timp de
17 luni, oamenii de ştiinţă, au administrat
zilnic o doză de THC, un ingredient activ
din cannabis, la maimuţe, infectate cu aceas-
tă formă de virus.

În timpul studiului, oamenii de ştiinţă au
constatat că distrugerile produse în ţesutul
imun al stomacului primatelor, una din cele
mai comune zone afectate de infecţia cu
HIV, au scăzut. Doctorul Patricia Molina,

Marijuana ar putea opri
răspândirea virusului HIV

care a condus studiul în această perioadă
de timp, a declarat că aceste descoperiri
relevă noi mecanisme prin care cannabisul
ar putea ajuta în lupta contra acestei boli.
Cercetări similare celor făcute de doctorul
Molina, realizate în 2011, au arătat ca mai-
muţele tratate cu THC, au şanse mai mari
de supravieţuire. Un alt raport publicat în
2012, a punctat că unele componente din
marijuana, pot lupta cu virusul HIV, la bol-
navii de SIDA, aflaţi în stare avansată.

Anul trecut, un oncologist din Marea
Britanie, a descoperit că anumiţi compuşi
din marijuana, pot ucide celulele canceri-
gene ale pacienţilor bolnavi de leucemie. Alte
studii făcute de California Pacific Medical
Center, sugerează c a aceste componente
din cannabis, pot, de asemenea, combate
alte forme agresive de cancer.
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O „loviturã” de stat anunþatã?..O „loviturã” de stat anunþatã?..O „loviturã” de stat anunþatã?..O „loviturã” de stat anunþatã?..O „loviturã” de stat anunþatã?..
Cã Preºedintele Traian Bãsescu e þâf-

nos din fire ºi ºi-a folosit din belºug
aceastã vocaþie de sãtean cãpos certat
cu toatã lumea nu mai e deja cine ºtie
ce secret. Histrionic, maestru al dupli-
citãþii, îi place, cum se spune în popor,
sã bage zâzanie. Sub zdrenþuitul, aºa
cum pãrea, stindard al dictonului men-
ºevico-leninist „Cine nu e cu mine e
împotriva mea”, nu rezistã ispitei, alt-
minteri la îndemâna demnitãþii publice
(golite de semnificaþie terminologicã), de
a terfeli totul, inclusiv instituþii pe care,
în aceeaºi notã duplicitarã, aºadar pur
histrionicã, pretinde cã le apãrã.

E la fel de adevãrat cã duºmanii sãi
– nu adversari politici, concept nefunc-
þional, la noi – îl servesc zi de zi, cu o
alarmantã disponibilitate. Am avansat
cândva ideea cã, în locul acestui ping-
pong mediatic greþos ºi neavenit, dacã
Ponta & company ar fi optat pentru
strategia ignorãrii lui Bãsescu, coefi-
cientul de simpatie ºi de încredere li s-
ar fi potenþat. Nu am nici acum niciun

dubiu în aceastã privinþã. Fãrã „carne”,
de obicei prost ambalatã ºi încã ºi mai
prost gestionatã în talerele disputei me-
diatice, chiriaºul cotrocenist s-au fi
panicat ºi, cine ºtie, poate ar fi con-
tactat ºi vreun virus al resemnãrii: de
pofta clevetelii ºi a spiritului sãu apã-
sat insurecþional. Dar cum nu s-a în-
tâmplat aºa, iar harachiri e de-acum un
sport agreat ºi instituþionalizat în rân-
dul coaliþiei guvernamentale, cloveni-
riile bãsesciene n-au cum sã lipseascã.

Ceea ce însã ar trebui sã neliniºteas-
cã este tocmai ignorarea spiritului ma-
lefic, intim personajului nostru, capa-
bil de a se adapta ºi deda la orice, indi-
ferent de costuri. ªi mai ales indiferent
de consecinþe. Las la o parte faptul, ve-
rificabil ºi verificat cu ochiul liber, cã
legea fundamentalã, zgomotos invoca-
tã adu sus delhini, nu mai este, cel pu-
þin în ultimele luni, decât un fel de ma-
terie opþionalã pentru Bãsescu: moºi-
rea, în toatã regula, a unei formaþiuni
politice, când statutul tãu asumat sub

semnãturã ºi jurãmânt þi-o refuzã, ar
ajunge, singurã, sã discrediteze pe ori-
ce omolog european. Gestul preziden-
þial însã se înscrie cu o exactitate lu-
gubrã, nu în textul constituþional al
Þãrii, ci în structura intimã cu o ca-
zuisticã psihoticã a lui Traian Bãsescu.

Ce ne aºteaptã? Iatã întrebarea ce-
ar trebui sã preocupe nu doar pe noi,
muritorii de rând – deºi prioritatea a
noastrã este, în chip de cobai ori de
victime -, cât ºi pe actualii guvernanþi,
ei înºiºi decãzuþi iremediabil la nivelul
unor þâfnoºi ale cãror replici au cãpã-
tat gustul ocãrii de maidan.

Cel mai rãu lucru îl reprezintã exact
ceea ce anunþa Traian Bãsescu însuºi
alaltãieri searã, la un post tv a cãrui se-
ducþie pentru fariseica-i carismã nu s-
a estompat prin ani: eventualitatea unei
rãzmeriþe. Un fel de rãscoalã – în tra-
diþia neaoºist-autohtonã atât de bogatã
– a cetãþenilor împotriva „ticãloºilor”
guvernanþi. Oricât de ciudat ar, aceas-
tã adevãratã incitare la nesupunere, di-

simulatã în numele unor norme demo-
cratice prost înþelese, dar anume invo-
cate, ar merita sã ne alarmeze. Mai ales
cã se tot vorbeºte ºi se tot repetã de
cãtre atâtea voci neutre din spaþiul dez-
baterii publice de la noi cã, da, Traian
Bãsescu nu va accepta o plecare „or-
donatã”, normalã adicã, de la Cotroceni.
Nici nu-i de mirare cã a ºi anunþat ri-
tos, anulând susþineri anterioare dove-
dite mincinoase, rãmânerea sa în poli-
ticã. Întrebarea este: cum? Fireºte, par-
tidul pe care ºi l-a moºit, cu foarfece
nesterilizate, anticonstituþionale, n-are
ºi nici nu va avea forþa sã-i refacã or-
ganismul grav afectat de aroganþa unei
Puteri …înfiate. ªi atunci o va face cum
îi stã mai la îndemânã: jucând pe car-
tea violenþei. ªi în dispreþul oricãror
consecinþe.

E o ipotezã, oricât de „jucãuºã”, nu
doar de luat în seamã, ci ºi de analizat
cu o responsabilitate ce-ar trebui sã in-
cumbe atenþia ºi implicarea unui întreg
mecanism instituþional. ªi civic.

Cetãþenii Repu-
blicii Moldova
sunt la un pas de a
circula fãrã vize în
Europa. Comisia
pentru libertãþi
civile, justiþie ºi
afaceri interne
(LIBE) a Parla-
mentului European
a votat astãzi în
favoarea unei
propuneri de
eliminare a vizelor
de cãlãtorie pentru
cetãþenii moldo-
veni posesori ai
unui paºaport
biometric. Mãsura urmeazã
sã fie supusã votului în plen,
la Strasbourg, pe 25 februa-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

Ieri, cu 45 de voturi pentru, douã împotrivã ºi o abþinere, Comisia Libertãþi Civile,
Justiþie ºi Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European a susþinut proiectul care

prevede anularea vizelor pentru cetãþenii moldoveni.

rie. Raportor al Grupului
PPE pentru acest dosar este
vicepreºedintele Marian-

Jean Marinescu.
„Lucrurile s-au
miºcat repede ºi
foarte bine. În
noiembrie,
Comisia propu-
nea ridicarea
vizelor, iar în
mai puin de trei
luni s-au fãcut
demersurile
necesare ºi s-a
votat raportul în
comisia parla-
mentarã. Plenul
Parlamentului
European va
vota în sesiunea

urmãtoare, pe 25 februarie,
ºi sunt absolut convins cã
rezultatul va fi pozitiv.
Apropierea Republicii
Moldova de Europa trebuie
sprijinitã ºi încurajatã, iar
eforturile guvernului de la
Chiºinãu de realizare a unor
reforme-cheie, în linie cu
valorile UE, meritã recom-
pensate. Existã un larg
consens în Parlament în
aceastã privinþã. În maxim
trei luni cetãþenii moldoveni
vor cirula liber în UE”, a
precizat europarlamentarul
Marian Jean Marinescu.
Eurodeputatul PDL a fost,
anterior, raportor al Parla-
mentului European pentru
propunerea de simplificare a
procedurii de eliberare a
vizelor pentru

MARGA BULUGEAN

Recent, a avut  loc
la  Bruxelles confe-
rinþa de presã prile-
juitã de ziua numãru-
lui paneuropean de
urgenþã 112. Prezen-
tã la aceastã confe-
rinã de presã în cali-
tate de raportor ºi
campion al campanii-
lor 112 la nivel euro-
pean. Europarlamen-
tarul Adina Vãlean a
deplâns lipsa obliga-
þiei la nivel european de a locali-
za prin coordonate GPS apelu-
rile de urgenã iniþiate de pe te-
lefoane mobile în actuala versi-
une a directivelor europene.
“Comisia Europeanã ºi Statele
Membre trebuie sã facã mai
mult pentru a îmbunãtãþi servi-
ciile 112 puse la dispoziþia ce-
tãþenilor Supravieuitorii ar fi
avut mai multe ºanse dacã ape-
lul cãtre 112 ar fi putut fi loca-
lizat prin coordonate GPS”, a
adãugat Adina Vãlean, fãcând
referire la accidentul aviatic din
Munii Apuseni care a dus la
moartea pilotului Adrian Iovan

Adina Vãlean: “Comisia Europeanã ºi Statele

Membre trebuie sã facã mai mult pentru 112”

ºi a studentei Aura Ion. Parla-
mentul European a susþinut ºi
cerut în mod repetat îmbunãtãi-
rea serviciilor 112 încã din 2007.
“Lipsa de acþiune a Comisiei Eu-
ropene pe acest subiect trebuie
criticatã, pentru cã am putea
reduce cheltuielile pentru inter-
veniile în situaii de urgenã cu
cel puþin 4 miliarde de euro pe
an, dacã ar fi instituite standar-
de pentru localizarea exactã a
apelurilor. Tehnologia existã!
Deci ce anume aºteaptã Comi-
sia Europeanã pentru a inter-
veni?” , a întrebat Adina Vãlean.

MARGA BULUGEAN
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Un nou spectacol-lectură în cadrul
proiectului „Autorii sunt în sală”

Cel de-al doilea
spectac ol din c a-
drul proiec tului
„Autorii sunt în
sală”  derulat de
Teatrul Naţional
„Marin Sorescu”
va avea loc sâm-
bătă, 22 februarie,
înc epând cu ora
11.00, în sala „Ion
D. Sîrbu” a institu-
ţiei. Este vorba de-
spre „Vrei să f ii
prietenul lui Dum-
nezeu?”, de Daniel Bănulescu, în regia lui Mircea Cornişteanu, avân-
du-i în distribuţie pe Iulia Colan (Mioriţa), Geni Macsim (Gina),
Adrian Andone (Hindusul) şi Eugen Titu (Falsul Gamal). Proiectul
„Autorii sunt în sală” este menit să încurajeze dramaturgia con-
temporană românească, din dorinţa de a sensibiliza regizorii aflaţi în
căutare de texte valoroase, precum şi de a atrage publicul către
creaţia dramatică autohtonă. Destinat prezentării în premieră pe ţară
a unor texte din dramaturgia originală românească a ultimilor ani,
proiectul a demarat la TNC pe data de 12 decembrie 2013, odată cu
prezentarea piesei „Ultimul dans al libelulei”, de Cornel Mihai Un-
gureanu, în regia lui Mircea Cornişteanu.

„Invitaţie la joacă”
la Teatrul „Colibri”

Fata babei şi fata
moşneagului îşi dau
întâlnire la Teatrul
pentru Copii şi Tine-
ret „Colibri”, într-o
dramatizare de Valen-
tin Dobrescu după
Ion Creangă. Specta-
colul, regizat de To-
dor Valov, cu sceno-
grafia semnată Stef-
ka Kyuvlieva, es te
programat sâmbătă,
15 februarie, de la
ora 18.00. Pe muzica lui Alin Macovei-Moraru vor aduce în scenă
frumoasa poveste actorii Oana Stancu, Alis Ianoş, Rodica Prisăca-
ru, Ionica Dobrescu, Mugur Prisăcaru, Adriana Ioncu şi Daniel Mirea.
Cu Invitaţie la joacă va începe ziua de duminică, 16 februarie, la
Fabrica de Poveşti ElectroCOLIBRI. În regia Alexandrei Davides-
cu şi cu scenografia creaţie a maestrului Eustaţiu Gregorian, spec-
tacolul va da tonul distracţiei începând cu ora 11.00. Parteneri de
joacă, duminică, la teatru, pentru copii, părinţi, bunici, vor fi actorii
Iulia Cârstea, Daniel Mirea, Alis Ianoş. Clipele magice vor fi însoţite
de coloana sonoră realizată de Alin Macovei-Moraru.

Atelier de educaţie animalieră
plastică „Bios-Art”

Muzeul Olteniei
organizează astăzi,
ora 14.00, la Secţia
de Ştiinţele Naturii,
un nou modul din
cadrul atelierelor de
educaţie animalieră
plas tică „Bios-Art”.
Participă elevii clasei
a II-a C de la Şcoala
Gimnazială „Mircea
Eliade” din Craiova,
îndrumaţi de profe-
sor pentru învăţă-
mântul primar Elena
Gavrilă. Dr.  Mirela Ridiche va prezenta, cu acest prilej, materialul
„Păsările – o eternă fascinaţie”, cadru tematic ce va permite do-
bândirea de noi cunoştinţe despre păsări, modalităţile de adaptare
ale acestora la diverse medii de viaţă ale planetei,  cu ac cent asupra
strategiilor de supravieţuire în condiţii ostile, specifice climatului
rece. Utilizând ca sursă de inspiraţie materialul prezentat de spe-
cialista în ornitologie a Secţiei de Ştiinţele Nasturii, partea a doua a
întâlnirii va oferi copiilor prilejul de a realiza păsările favorite folo-
sind quilling-ul –  cunoscuta tehnică de rulare a hârtiei.

Juriul concursului a fost alcă-
tuit din cadre didactice ale Facul-
tăţii de Litere din Craiova: prof.
univ. dr. Cristiana Teodore scu –
prorector Relaţii internaţio-
nale şi imagine academică
(limba franceză), prof. univ.
dr.  Ele na Pîrvu – prodecan
al Facultăţii de Litere (limba
italiană), asis t. univ. dr. Emi-
lia Ştefan (limba germană),
as is t. univ.  drd.  Andree a
Bratu  (limba engleză) ş i
asist. univ. dr. Oana Duţă
(limba spaniolă).

Vor fi acordate premiile I,
al II-lea ş i al III-lea pentru

30 de tineri îndrăgostiţi au participat
la Concursul „Yo love dich, mio amour!”

Casa de Cultură „Traian Deme trescu”, în
parteneriat  cu Editura „Aius” şi Facultatea
de  Lite re  a Univers ităţii din Craiova vor or-
ganiza mâine,  14 februarie,  fe stivitate a de
pre miere a ce lor mai frumoase  poveşti de
dragoste scrise în limbi străine  de  lice eni şi

Premiera mondială a operei „Bo-
ema” a avut loc la 1 februarie 1896,
la Teatrul Regio din Torino, sub
conducerea muzicală a dirijorului
Arturo Toscanini, aflat la începu-
tul carierei sale. A fost capodopera
care l-a consacrat pe Giacomo
Puccini drept cel mai reprezenta-
tiv compozitor al şcolii italiene de
operă din ultimul deceniu al seco-
lului al XIX-lea.

Bijuterie muzicală, într-o
autentică ambianţă pariziană

Libretul operei, de Giuseppe Gia-
cosa şi Luigi Illica, are la bază ro-
manul „Scčnes de la vie de Boh-
éme” („Scene din viaţa de boem”)
al scriitorului francez Henri Mur-
ger. Puccini adaugă însă persona-
jelor şi elemente autobiografice din
vremea studenţiei sale la Milano.
Se ştie că muzicianul a locuit în
aceeaşi cameră cu P. Mascagni şi
au dus o viaţă de boemi, mâncând
pe credit la restaurantul „Aida” şi
apărându-se unul pe altul de credi-
tori. Puccini a amanetat chiar un
palton, aşa cum face Colline în
„Boema”, numai că el ar fi avut
nevoie de bani ca să invite o bale-
rină în oraş într-o seară…

Giacomo Puccini a lucrat cu
multă pasiune la această capodo-
peră pe care a compus-o în zece
luni. Uimitor este cum reuşeşte să
redea în „Boema” ambianţa au-
tentic pariziană cu toate c ă pe
atunci nu vizitase Franţa. Unele
teme muzicale din această operă
sunt preluate dintr-o lucrare con-
cepută în tinereţe – poemul „Ca-
priciu Simfonic”, a cărei execu-
ţie în public chiar compozitorul a
interzis-o pentru a nu-şi atrage din

„Boema” – emoţionant poem de dragoste,
de Valentine’s Day, pe scena Operei Române Craiova

„La Boheme” – cea mai melodioasă operă a lui Giacomo Puccini,
bazată pe o suită de întâmplări din viaţa boemei artistice din Pari-
sul anilor 1830 – revine pe scena Operei Române Craiova. Două
reprezentaţii, cu distribuţii diferite, vor avea loc sub conducerea
muzicală a maestrului Gheorghe Stanciu, dirijor la Teatrul Naţio-
nal de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa: astă-seară
şi sâmbătă, 15 februarie, ambele de la ora 19.00. Regia artistică a
spectacolului îi aparţine Arabelei Tănase, iar costumele şi decoru-
rile sunt creaţia lui Răsvan Drăgănescu.

Renata Vari

Sorin Drăniceanu

Diana Ţugui

partea criticilor acuzaţia de a se fi
autoplagiat din lipsă de inspiraţie.
Romantismul,  farmec ul poetic şi
limbajul muzical de o neîntrecută
bogăţie melodică transformă în-
treaga operă într-un emoţionant
poem de dragoste.
Schimb de roluri între sopranele

Diana Ţugui şi Renata Vari
Opera Română Craiova aduce

două distribuţii deosebite pentru
reprezentaţiile spectacolului. Astfel,
astă-seară reînvie boema artistică
a Parisului de altădată Diana Ţugui
(Mimi), Renata Vari (Musetta), Li-
viu Indricău – Bucureşti (Rodol-
fo), Ştefan Ignat – Bucureşti (Mar-
cello), Eugen Secobeanu – Bucu-
reşti (Schaunard), Sorin Drănicea-
nu (Colline), Mircea Tudora (Be-
noit), Dan Cornescu (Alcindoro),
Bogdan Olaru (Parpignol), Dragoş
Drăniceanu (Sergentul) şi Victor
Dimieru (Vameşul).

Schimb de roluri între cele două
soprane în reprezentaţia de sâm-
bătă seara: Renata Vari o va inter-
preta pe Mimi, iar Diana Ţugui –
pe Musetta. În rolul poetului Ro-
dolfo rămâne acelaşi Liviu Indri-
cău, însă pictorului Marcello îi va
da glas Ioan Cherata. Aceiaşi ră-
mân şi ceilalţi doi prieteni cu care
îşi împart bucuriile şi grijile coti-
diene în mansarda pariziană: mu-
zicianul Schaunard – Eugen Seco-
beanu şi filosoful Colline – Sorin
Drăniceanu. Li se vor alătura Mir-
cea Tudora (Benoit), Dan Cornes-
cu (Alcindoro), Marian Dăbulea-
nu (Parpignol), Dragoş Drănicea-
nu (Sergentul) şi Victor Dimieru
(Vameşul), ca şi Orchestra şi Co-
rul Operei Române Craiova. Ştefan Ignat

studenţi.  Evenimentul va ave a loc cu începe-
re  de la ora 16.00, în Salonul Medieval al in-
stituţiei (s trada „Traian De metrescu” nr.  31).
Aproximativ 30 de tineri craioveni au parti-
cipat la ace astă primă e diţie  a Concursului
„Yo love dich,  m io am our!”.

toate c ele cinc i limbi străine în
care s-au scris poveş tile (engle-
ză, spaniolă, germană, franc eză,
italiană), pentru fiecare categorie

de participanţi (elevi, respectiv stu-
denţi). Pe lângă premiile în bani,
laureaţii, dar şi participanţii la con-
curs , vor primi şi cărţi din partea

editurii c raiovene „Aius”.
Cu oc azia dec ernării pre-

miilor, va avea loc şi un mi-
crorecital susţinut de chita-
ristul Radu Ionescu, de la Li-
ceul de Artă „Marin Sores-
cu”, deţinător a numeroase
trof ee inter naţionale de
pres tigiu, precum şi al titlului
de „Mic Ambasador al Cul-
turii Române” şi al Diplomei
de Excelenţă oferite de Gu-
vernul României.
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Interesantã ca desfãºurare ºi mai
ales ca desãvârºitã cordialitate pri-
mirea fãcutã de preºedintele ameri-
can, Barack Obama, omologului sãu
francez, Francois Hollande, în tim-
pul vizitei acestuia din urmã în SUA.
Ca ºi discuþiile purtate. O oportuni-
tate de a fi reamintite legãturile isto-
rice ale Parisului cu Washingtonul,
dupã o serie de crize. Barack Oba-
ma a fãcut aluzie la refuzul Franþei
de a participa la intervenþia din Irak,
în 2003, dar a menþionat cã actual-
mente cooperarea franco-americanã
pe dosare politice fierbinþi ar fi fost
de neimaginat în urmã cu zece ani.
Din Mali în Siria ºi Iran, Franþa re-
simte avantajos parteneriatul consis-
tent cu SUA. Consideratã a fi prima
vizitã a unui lider francez la Washington dupã
1996, Francois Hollande a surmontat cu abili-
tate delicata chestiune a supravegherii comuni-
caþiilor electronice de cãtre tentaculele agenþiei
NSA, dezvãluitã de consultantul Edward Snow-
den. S-a vorbit de restabilirea unei încrederi re-
ciproce, respectarea protecþiei vieþii private, dar
ºi de problematica economicã. Cei doi lideri
s-au aflat pe aceeaºi lungime de undã pe tema
dosarului iranian, în particular al sancþiunilor
care continuã sã se aplice republicii islamice pe
perioada acordului interimar. În acest sens, pre-
ºedintele SUA s-a arãtat îngrijorat de compa-
niile strãine care prospecteazã în Iran „pe pro-

priul risc”. ªi a promis „o ploaie de sancþiuni”
celor care nu respectã embargoul. Întrebat dacã,
în contextul cordialitãþii afiºate marþi, Franþa ar
putea înlocui Regatul Unit, ca beneficiar al unei
relaþii privilegiate cu SUA, Obama a lansat o
butadã. „Eu am douã fiice. ªi ele sunt la fel de
frumoase ºi de minunate. Niciodatã nu aº pu-
tea alege între ele. Fiecare este minunatã în fe-
lul ei”, a exclamat el. La care Hollande a repli-
cat cã el are 4 bãieþi. Obama a anunþat marþi cã
va fi prezent în iunie în Normandia, pentru cea
de-a 70-a aniversare a debarcãrii forþelor alia-
te. „Am acceptat invitaþia lui Francois (Hollan-
de) ºi mã voi deplasa în Franþa în luna iunie,

pentru marcarea celei de-a 70-a ani-
versãri a D-Day, 6 iunie 1944. Am fost
acolo pentru a 65-a aniversare ºi a fost
o experienþã extraordinarã. Aºtept cu
nerãbdare sã mã reîntorc, pentru a
onora remarcabilii veterani luptãtori ºi
a reafirma aceastã alianþã extraordi-
narã”, a spus preºedintele american.
ªi regina Elisabeta a II-a a Marii Bri-
tanii va efectua o vizitã în Franþa, în
perioada 5-7 iunie, pentru marcarea
debarcãrii pe plajele Normandiei a
peste 150.000 de soldaþi americani,
britanici ºi canadieni.

Soþii Obama ºi oaspetele lor au par-
ticipat, marþi seara, la un „dineu de
stat”, alãturi de 300 de persoane, într-
un cort uriaº, ridicat în grãdina Casei
Albe. Hollande a luat loc între cele

douã gazde, iar Thelma Golden, directoarea
unui muzeu de artã contemporanã din Harlem,
a stat lângã Barack Obama, un loc ocupat de
obicei de Prima Doamnã a þãrii oaspete. Acto-
rul de comedie Stephen Colbert a participat, de
asemenea, la cina soþilor Obama ºi a lui Fran-
cois Hollande, pe care îl ironizeazã în scheciu-
rile sale. Între ceilalþi invitaþi se aflau numeroºi
politicieni americani, inclusiv secretarul de stat
John Kerry sau vicepreºedintele Joe Biden, dar
ºi francezi, ca miniºtrii Fleur Pellerin, Arnaud
Montebourg, Pierre Moscovici sau Laurent
Fabius, ºi alte personalitãþi. ªefa FMI, Christi-
ne Lagarde, a fost, de asemenea, prezentã.

Nou protest online împotriva programului NSA
de supraveghere în masã

Peste 5.300 de companii ºi or-
ganizaþii online din întreaga lume,
printre care Reddit, Mozilla, Im-
gur sau Sindicatul American pen-
tru Libertãþi Civile, au protestat
marþi faþã de programul de supra-
veghere în masã al Agenþiei Naþi-
onale de Securitate (NSA) a SUA,
informeazã portalul Huffington
Post. Site-ul protestului, „The Day
We Fight Back”, cere proprieta-
rilor de site-uri web sã adauge
bannere cu linkuri cãtre numerele
de telefon ºi adresele de e-mail ale
legislatorilor. Potrivit sursei cita-

te, un astfel de protest online are
un singur precedent major în
SUA, la 18 ianuarie 2012, când
peste 8.000 de site-uri au afiºat
un ecran negru timp de 12 ore
pentru a protesta faþã de douã legi
dezbãtute în Congres, cunoscute
sub denumirea de SOPA ºi PIPA
(Stop Online Piracy Act ºi Pro-
tect IP Act). Aceste proiecte de
lege permiteau ca, fãrã a dispune
de o sentinþã a unei instanþe de
judecatã, deþinãtorii de drepturi de
autor sã poatã sã închide site-uri
web care foloseau informaþii fãrã

respectarea legilor drep-
tului de autor. Protestul
organizat ºi-a atins sco-
pul, cele douã texte ne-
maifiind supuse votului.
Organizatorii au ales
pentru protest data de
11 februarie ºi pentru
a-l comemora pe acti-
vistul pentru libertatea
de exprimare pe Internet
Aaron Swartz, care s-a
sinucis în 2013, la doi
ani dupã ce a fost pus sub acuza-
re pentru cã a oferit persoanelor

Iranul asigurã cã este „pregãtit pentru bãtãlia
decisivã cu SUA ºi Israel”

neabonate acces gratuit la artico-
le academice pe pagina JSTOR.

ªeful forþelor armate iraniene, generalul
Hassan Firouzabadi, a asigurat cã Iranul
este pregãtit pentru „bãtãlia decisivã îm-
potriva SUA ºi Israelului”, respingând de-
claraþiile oficialilor americani referitoare la
„opþiunea militarã” în cazul unui eºec în
negocierile privind programul nuclear.

„Lansãm un avertisment ºi atra-
gem atenþia cã, dacã o agresiune
va viza forþele noastre dintr-un loc
anume, toate poziþiile vor fi ataca-
te. Nu suntem ostili faþã de þãrile
din regiune, dar, dacã vom fi ata-
caþi de la bazele americane din re-
giune, vom rãspunde ºi le vom ata-
ca”, a declarat generalul Hassan
Firouzabadi, ºeful Statului Major
al forþelor armate iraniene, citat de
agenþia Fars. Avertismentul inter-
vine în condiþiile în care oficiali
americani au declarat în mai multe

rânduri în ultimele sãptãmâni cã „toate op-
þiunile rãmân pe masã” în cazul unui eºec
al negocierilor dintre Iran ºi þãrile din gru-
pul 5+1 (Statele Unite, Franþa, Marea Bri-
tanie, Rusia, China ºi Germania) privind
dosarul nuclear, care urmeazã sã înceapã
luni la Viena. Aceste negocieri, care ar

urma sã dureze cel puþin ºase luni, vizeazã
încheierea unui acord definitiv privind pro-
gramul nuclear, în special cã nu are sco-
puri militare, Teheranul urmând, în schimb,
sã obþinã ridicarea integralã a sancþiunilor
economice decise în ultimii ani de Naþiuni-
le Unite, Statele Unite ºi þãrile din Uniunea
Europeanã. La rândul sãu, preºedintele ira-
nian Hassan Rohani a declarat, marþi, cã
opþiunea militarã împotriva Iranului este „o
iluzie”. „Eu le spun clar acelora care au ilu-
zia cã pe masã existã opþiunea unei ame-
ninþãri împotriva naþiunii noastre cã trebu-
ie sã-ºi schimbe ochelarii, cãci opþiunea
unei acþiuni militare împotriva Iranului nu
se aflã pe nici o masã în lume”, a spus pre-
ºedintele. La sfârºitul lunii ianuarie, secre-
tarul de stat american John Kerry a decla-
rat cã, în cazul unui eºec în negocierile pri-
vind programul nuclear iranian, SUA pãs-
treazã pe masã „opþiunea militarã”.

ªeful forþelor
speciale
americane
a ordonat
distrugerea
fotografiilor
cu raidul de la
Abbottabad

ªeful forþelor speciale america-
ne a emis ordine ca toate foto-
grafiile ce înfãþiºau cadavrul lide-
rului reþelei teroriste Al-Qaeda,
Osama ben Laden, sã fie predate
autoritãþilor sau distruse, se ara-
tã într-un document publicat re-
cent. „Un lucru pe care vreau sã
îl subliniez este cel referitor la
fotografii (...). În acest moment -
toate fotografiile ar fi trebuit deja
sã fie predate CIA; dacã încã mai
aveþi, distrugeþi-le imediat sau
predaþi-le (nume ºters)”, afirmã
viceamiralul din perioada respec-
tivã, William McRaven, într-un e-
mail datat 13 mai 2011, relatea-
zã CNN. Mesajul a fost obþinut de
grupul de activiºti conservatori
Judicial Watch, care a cerut pu-
blicarea fotografiilor cu raidul din
Pakistan, soldat cu moartea lide-
rului Al-Qaeda. E-mailul a fost
publicat în urma unei cereri adre-
sate în baza Actului pentru Liber-
tatea de Informaþie. Cu câteva zile
înainte de ordinele lui McRaven,
Judicial Watch a redactat o soli-
citare pentru publicarea acestor
fotografii, iar cu câteva ore îna-
inte au intentat un proces, potri-
vit preºedintelui grupului, Tom
Fitton. „În pofida multiplelor so-
licitãri pentru aceste informaþii ºi
a unui proces în acest sens, a fost
trimisã o directivã, cine ºtie cui,
pentru a se distruge înregistrãri-
le. Aceasta ar putea însemna o
încãlcare a legii. Nu este clar dacã
vreo fotografie a cadavrului lui
ben Laden a fost distrusã”, a de-
clarat el. Prin intermediul unui
purtãtor de cuvânt, McRaven a
refuzat sã comenteze.

Barroso: Nu este
momentul potrivit
pentru a discuta
eventuale sancþiuni
împotriva Ucrainei

Impunerea de sancþiuni împo-
triva Ucrainei acum ar fi o gre-
ºealã, iar prioritatea ar trebui sã
constea în crearea condiþiilor po-
trivite pentru o tranziþie politicã
paºnicã, a apreciat ieri preºedin-
tele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, citat de agenþia
Reuters. Washingtonul pledeazã
pentru o linie mai durã, conside-
rând cã ar trebui impuse sancþi-
uni care sã-l pedepseascã pe pre-
ºedintele ucrainean Viktor Ianu-
kovici pentru reprimarea durã a
protestatarilor, care manifesteazã
în favoarea parcursului proeuro-
pean al þãrii de aproape trei luni.
„Ne aflãm acum într-o fazã în care
prioritatea este de a stabiliza þara,
de a evita violenþa, de a obþine
începutul unui dialog serios în-
tre guvern ºi opoziþie. În acest
stadiu, alte mãsuri nu ar putea
avea decât un efect negativ”, a
spus Barroso. Dar, dacã situaþia
continuã sã se deterioreze, Bar-
roso a mãrturisit cã l-a pus deja
în gardã personal pe Ianukovici
cã UE nu va sta cu mâinile în sân.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. ROMDECA. S.R.L., pentru Asocia-
þia “Mereu Pentru Europa” anunþã pu-
blicul interesat asupra declanºãrii eta-
pei de încadrare cf. HG 1076/2004 pri-
vind procedura evaluarii de mediu
pentru planuri ºi programe, în vede-
rea obþinerii avizului de mediu pentru
Plan de Management Integrat al Arii-
lor Protejate “Ciuperceni -Desa”
(ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROS-
PA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunãre,
2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. BaltaLa-
tã, 2.397. Balta Neagrã), Proiect cofi-
nanþat din Fondul European de Dez-
voltare Regionalã prin Programul Ope-
raþional Sectorial de Mediu 2007-2013,
Regiunea de Dezvoltare 4 Sud-Vest,
localitatea Craiova, nr. 9, jud. Dolj. Pri-
ma versiune a planului poate fi con-
sultatã la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, din data
13.02.2014 între orele 9.00-14.00. Pu-
blicul interesat poate transmite, în
scris, comentarii ºi sugestii, pânã în
data de 28.02.2014, la Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, office-
@apmdj.anpm.ro în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00 ºi la sediul Aso-
ciaþiei “Mereu Pentru Europa”, Craio-
va, str. Grigore Plesoianu, nr. 2, bl. 1,
sc. 1, ap. 3, judetul Dolj,  tel./fax: 0351/
176.825, e-mail: mpe@mpe.ro.
Anunþ public privind depunerea solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu.
Comuna Melineºtianunþã publicul inrte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru pro-
iectul” Imbunãtãþirea ºi dezvoltarea in-
frastructurii legate de drumurile agri-
cole ºi de exploatare în comuna Meli-
neºti” propus a fi amplasat în comuna
Melineºti, judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.
1 ºi la sediul comunei Melineºti , în zile-
le de Luni- Vineri, între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

SC TCIF SA CRAIOVA J16/3107/1992
CUI RO 2302765. Consiliul de Adminis-
traþie al SC TCIF SA CRAIOVA, în te-
meiul Legii nr. 31/1990, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi în baza Deciziei nr 2. din 10.02.2014
CONVOACÃ: Adunarea generalã ex-
traordinarã a acþionarilor pentru data
de: 17 03 2014, la sediul societãþii din
Craiova, bd. N. Romanescu nr. 39, la
ora 11, cu urmãtoarea ordine de zi: 1.
Modificare ACT CONSTITUTIV UNIC
30846/21. 04. 2011 depus la Oficiul Re-
gistrului Comerþului de pe lângâ Tri-
bunalul Dolj, dupã cum urmeazã: Art.
9 (2) prevederea „þinut în 4 exempla-
re” se înlocuieºte cu „þinut în 2 exem-
plare”, toate celelalte prevederi ale lui
rãmânând nemodificate. Art. 9 (3) pre-
vederea  „Cele patru” se înlocuieºte
cu „Cele douã”; prevederea „ –exem-
plarele nr. 3 ºi 4 - doi administratori
numiþi prin decizie a C.A.” se eliminã.
Art. 10 (2) prevederea „prin mandatar”
se înlocuieºte cu „prin mandatar, care
trebuie sã deþinã ºi calitatea obligato-
rie de acþionar”, toate celelalte preve-
deri ale lui rãmânând nemodificate.
Art. 10 (4) prevederea „Dreptul la divi-
dende, pentru exerciþiul financiar pre-
cedent, îl au acþionarii care, la data ex-
pirãrii fiecãrui exerciþiu, sunt înregis-
traþi ca acþionari ai societãþii în regis-
trul de acþionari” se înlocuieºte cu
„Dreptul la dividendele care se cuvin
dupã data transmiterii acþiunilor apar-
þine cesionarului, în afarã de cazul în
care pãrþile au convenit altfel.”, cele-
lalte prevederi ale lui rãmânând nemo-
dificate. Art. 11. „Cesiunea acþiunilor”
se înlocuieºte cu „Transmiterea acþi-
unilor”. Art. 11 (1) prevederea „cesiu-
nea parþialã sau totalã” se înlocuieºte
cu ”transmiterea parþialã sau totalã”,
celelalte prevederi rãmân nemodifica-
te. Art. 11 (2) prevederea „semnatã de
cedent ºi de cesionar” se înlocuieºte
cu „semnatã de vechiul proprietar ºi
de noul proprietar”, celelalte prevederi
rãmân nemodificate. La Art. 11 Se in-
troduc: Alineatul (10) cu urmãtorul

cuprins: „Orice alte acte juridice care
au ca obiect acþiunile, inclusiv consti-
tuirea unui uzufruct asupra acþiunilor,
se pot încheia numai între acþionari.”
ºi Alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:
„Ori de câte ori acþiunile societãþii sunt
supuse valorificãrii în cadrul unei pro-
ceduri de executare silitã indiferent
dacã acþiunile au fãcut sau nu obiec-
tul unei garanþii reale mobiliare, exe-
cutarea silitã pornitã urmeazã a se face
cu respectarea caracterului de socie-
tate închisã, anume cã numai acþiona-
rii ei pot dobândi acþiuni ale societãþii
indiferent de modalitatea de transmi-
tere (fie voluntarã, fie forþatã).” ºi Ali-
neatul (12) cu urmatorul cuprins: „Li-
mitele prevãzute la alin. (8) si alin. (9),
respectiv 1% intr-un an financiar si
10% din totalul acþiunilor, se aplicã co-
respunzator dobândirii dreptului de
uzufruct asupra acþiunilor”. Art. 15 (4)
prevederea „prin reprezentare de cã-
tre persoane care pot sã nu aibã cali-
tatea de acþionar” se înlocuieºte cu
„prin reprezentare de cãtre persoane
care trebuie sã aibã obligatoriu calita-
tea de acþionar”, celelalte prevederi ale
lui rãmânând nemodificate. La Art. 15.
se introduce Alineatul (5) cu urmãto-
rul cuprins : „un acþionar nu poate par-
ticipa la adunarea generalã a acþiona-
rilor cu procuri de reprezentare pen-
tru un numãr de acþionari si titulari de
drepturi de uzufruct al cãror numãr de
acþiuni ºi drepturi sã depãseasca un
total, cumulat,  de 1% din capitalul so-
cial al societãþii, indiferent de forma
juridicã a procurilor prezentate. Art. 16.
(1) prevederea „compus dintr-un nu-
mãr de 7 administratori” se înlocuieº-
te cu „compus dintr-un numãr de
11(unsprezece) administratori” cele-
lalte prevederi ale sale rãmânând ne-
modificate. Dacã la data primei con-
vocãri nu sunt îndeplinite condiþiile de
cvorum, AGEA se convoacã a doua
oarã pentru data de 18 03 2014 , în ace-
laºi loc, la aceeaºi orã ºi cu aceeaºi
ordine de zi. PREªEDINTE C.A. Ing. Rã-
dulescu Decebal Gabriel.
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OFERTE SERVICIU

Cãutãm forþã de
muncã pentru Bel-
gia (demolãri). Tele-
fon: 0762/203.806.

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

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului, asigur
garanþie. Telefon:
0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.

Vând apartament
2 camere Zona
Gãrii. Telefon:
0724/ 218.019.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 camere
decomandate
2/4 Calea Bucu-
reºti, bl, A 13.
Preþ 48.000
Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3
camere semide-
comandate 43
mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere
decomandate etaj
1 sau 2 plus 1500
Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, pro-
iect deosebit, posi-
bilºi sediu firmã,
plus 800 mp te-
ren, curent elec-
tric, fântânã, reþea
apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna
Robãneºti. Tele-
fon:0784/096.826
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri, stra-
da Râului, nr. 162,
vad comercial, ca-
dastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.

Vând casã 4 ca-
mere la 20 km de
Craiova, baie,
mansardã nefini-
satã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucãtã-
rie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil
cabinet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului, sta-
re bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.

Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.

TERENURI
Vând teren 400
mp în Segarcea,
intravilan, cu ca-
dastru, strada
Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului).
Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând 1700 mp,
13 m lãþime Cen-
tura de Nord, 15
E/mp. Telefon:
0728/800.447.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu de
Sus la 600 mp de
Lacul Tanchiºtilor
(între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.

Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi
ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate
energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.

Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren
arabil. Telefon:
0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
COMERCIAL
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr.24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spa-
tiului comercial in suprafata de 108 mp situat la etajul Pavilio-
nului administrativ din Piata Centrala a municipiul Calafat, cu
intrare din str. T. Vladimirescu, în urmãtoarele conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 1,5 euro(echivalent
lei)/mp/luna

perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participantii  la licitatie trebuie  sa  faca dovada achitarii

la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local
taxa de participare la licitaþie 100 lei
garanþia de participare la licitaþie 500 lei
caietul de sarcini se obtine de la sediul D.S.U.P. Calafat,

str. Traian, nr. 4, jud. Dolj.
Licitaþia va avea loc la data de 25.02.2014 ,ora 1100, iar in-

scrierea se va face pina la data de 25.02.2014,ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel./fax: 0251/

333016.
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Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –
DeDeDeDeDezvzvzvzvzvoltaroltaroltaroltaroltare e e e e AgAgAgAgAgricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnic,,,,,
cu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Craioaioaioaioaiovvvvva,a,a,a,a, ªosea- ªosea- ªosea- ªosea- ªosea-
ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti, Nr Nr Nr Nr Nr..... 54, 54, 54, 54, 54, vinde la vinde la vinde la vinde la vinde la
cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-
þuri urþuri urþuri urþuri urþuri urmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarele prele prele prele prele produse:oduse:oduse:oduse:oduse:

1.1.1.1.1.Sãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porumb:umb:umb:umb:umb:
soiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLT ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376

2.2.2.2.2.  Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea-----soarelui:soarelui:soarelui:soarelui:soarelui:
FFFFFAAAAAVVVVVORIT ORIT ORIT ORIT ORIT ºiºiºiºiºi PERFORMER PERFORMER PERFORMER PERFORMER PERFORMER

3.3.3.3.3.Sãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucernã:nã:nã:nã:nã:
Sandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra Baza

4.4.4.4.4.OrzOrzOrzOrzOrzoaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ovãz consumvãz consumvãz consumvãz consumvãz consum
InfInfInfInfInfororororormaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentare lae lae lae lae la

telefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sau
0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

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

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.

Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri metalic,
6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.
 VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vãnd SELEC-
TOR. Telefon:
0746/333.660.
Vând semãnãtoa-
re grâu Matei Titi,
Bucovãþ, sat Palilu-
la, 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 purcei vietna-
mezi 5 luni. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0744/545.771.

Vând 4 jenþi cu an-
velope de iarnã
(Michelin) pentru
Renault Megane
2. Telefon: 0729/
814.196.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, pie-
le naturalã, nefo-
losiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii
modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de
veci fãcute dar ne-
finisate la cimitirul
Romaneºti, con-
venabil ºi 2 locuri
nefãcute. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare
foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile alb,
portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând un injector
pentru instalaþie
de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/
092.211.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.

Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã velu-
rate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute
încãlzire. Cadou
nuntã deosebit!
Telefon: 0251/
415.863; 0765/
027.337.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþi-
onale, ceasuri de
masã ºi o pendu-
lã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, mo-
tor maºinã spãlat
Albalux, maºinã cu
pedale pentru co-
pii 50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

Vând antifurt auto,
dulap haine, ara-
gaz voiaj ºi bute-
lie, aparat foto, bi-
cicletã, aparat
mãsurã, pãturã
antistres. Telefon:
0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare
pluºate, moche-
tã, haine din pie-
le, maºinã de cu-
sut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure
- Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþinu-
te 25 lei, garniþã de
unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã tip
Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.

Vând arzãtor gaze
sobã φ 600, bo-
canci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm/ 850W
nou, cauciucuri
155/13 cu jantã
noi, aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie. Telefon:
0251/427.583.
Vând plitã electri-
cã douã ochiuri,
nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes.
Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
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Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru meta-
lic handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã
picior (ciupercã),
butoi pentru varzã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.

Vând presã de ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pã-
dure situatã în Oc-
nele Mari pe gar-
sonierã în Craiova,
Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþio-
nal. Telefon: 0251/
457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la aparta-
ment 3 camere cu
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.
Inchiriez garaj ma-
ºinã în bloc N 2- Ni-
colae Titulescu colþ
Grãdina Botanicã.
Telefon: 0723/
640.039.
Închiriez sau vând
locaþie pentzru
cultivarea cãpºu-
nilor din solarii sus-
pendate. Telefon:
0762/278.639.
Închiriez teren
pentru Staþie
GPL, Centru vân-
zare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobila-
tã et. 1/5, Bucureºti
–Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
MATRIMONIALE
Cadru medical
fãrã vicii caut sufle-
tul pereche pentru
convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52
ani cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie
eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

PIERDERI
S.C. PIP SRL,
anunþã pierderea
Cãrþii de interven-
þie pentru casa de
marcat Optimus
MG 2100, seria
05929. Se decla-
rã nulã.
CONDOLEANÞE
Consiliul de ad-
ministraþie al
Filialei Dolj a
Casei de Asi-
gurãri a Avoca-
þilor transmite
condoleanþe
domnului avo-
cat Catanã Va-
sile Bogdan la
decesul tatãlui
ºi este alãturi
de familia greu
încercatã de
aceastã pier-
dere. Dumne-
zeu sã-l odih-
neascã!

Corpul profesio-
nal al avocaþilor
din Baroul Dolj
este alãturi de
domnul avocat
Catanã Vasile
Bogdan la greaua
încercare prici-
nuitã de decesul
tatãlui ºi transmi-
te sincere condo-
leanþe familiei în-
durerate!
COMEMORÃRI

Cu adâncã durere ºi
tristeþe în suflete
membrii Asociaþiei
Pensionarilor Civili
“Mihai Viteazul”
anunþã împlinirea
unui an de la dece-
sul colegului TRICÃ
ION – vicepreºedin-
te – un mare ºi te-
nace luptãtor pen-
tru drepturile pensi-
onarilor. Îi vom pãs-
tra o veºnicã amin-
tire. Dumnezeu sã-
l odihneascã!
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Elveþianca Dominique Gisin ºi
slovena Tina Maze au câºtigat,

JOCURILE OLIMPICE DE IARNÃ DE LA SOCI

Premierã în istoria schiului alpin:Premierã în istoria schiului alpin:Premierã în istoria schiului alpin:Premierã în istoria schiului alpin:Premierã în istoria schiului alpin:
dublã medalie de aurdublã medalie de aurdublã medalie de aurdublã medalie de aurdublã medalie de aur, la proba de coborâre!, la proba de coborâre!, la proba de coborâre!, la proba de coborâre!, la proba de coborâre!

Reprezentanta noastrã, Ania Monica Caill, a abandonat

ieri, medalia de aur la
proba de coborâre din
concursul de schi alpin
de la Jocurile Olimpice
de la Soci, reuºind o pre-
mierã în istoria acestui
sport.

Gisin ºi Maze au în-
registrat acelaºi timp,
1:41.57, locul trei reve-
nind Larei Gut, tot o el-
veþiancã, cu 1:41.67.

Tina Maze, 29 de ani,
a reuºit sã câºtige titlul
olimpic pentru întâia
oarã în carierã, ea având
drept cea mai bunã per-
formanþã pânã acum
douã medalii de argint.
De cealaltã parte, Domi-
nique Gisin, 28 de ani,

este prima elveþiancã medaliatã
cu aur la coborâre dupã Michaëla

Figini, performanþã bifatã la Jo-
curile de la Sarajevo (1984).

La aceastã probã a participat
ºi schioarea franþuzuþoiacã ce
concureazã pentru România,
Ania Monica Germaine Caill,
care nu a reuºit însã sã-ºi în-
cheie parcursul, ea abandonând
dupã ce a ratat o poartã.

Tot la coborâre, sportiva un-
garã Edit Miklos, care pânã în
2010 a evoluat pentru România,
a ocupat locul 7, cu 1:42.28.

Întorcându-ne la cele douã me-
daliate cu aur, per-ansamblu, a
fost al optulea caz de titlu obþinut
la egalitate din istoria JO de iarnã.
Prededentul se consumase la JO
de la Salt Lake City (SUA) din
2002, la patinaj artistic pe perechi,
pe cea mai înaltã treaptã a podiu-
mului urcând atunci reprezentan-
þii Canadei ºi Rusiei.

Triumf german
la combinata nordicã

Tot ieri, în a doua întrecere pe
medalii a zilei, sportivul german
Eric Frenzel a câºtigat titlul de
campion olimpic la combinatã nor-
dicã pe trambulinã normalã 10 km.

Frenzel, care a adus a 5-a meda-
lie de aur delegaþiei germane, a
fost urmat de japonezul Akita
Watabe ºi de norvegianul Magnus
Krog.

Francezul Jason Lamy Chap-
puis, campion olimpic en-titre, a
încheiat proba abia pe locul 35.

Federaþia Românã de Bob ºi Sa-
nie (FRBS) a anunþat, ieri, într-un
comunicat, cã echipajul Radu ªovã-
ialã / Alexandru Teodorescu a fost
retras din proba de dublu sanie de
la JO pentru cã a fãcut aceeaºi gre-
ºealã de douã ori, juriul oprind par-
ticiparea din motive de securitate.

“În prima manºã a antrenamen-
tului oficial care precede concur-
sul, echipajul nostru s-a rãsturnat,
proba de dublu este o probã difici-
lã cu un grad mare de risc, în care
rãsturnãrile sunt frecvente la cea
mai micã greºealã de pilotaj, în con-
diþiile în care vitezele sunt foarte
mari. Impactul rãsturnãrii a fost atât
de mare încât sania sportivilor s-a
rupt nemaiputând fi folositã. Din
fericire Alexandru Teodorescu ºi

Echipajul României la sanie, retras de la JO
pentru cã a fãcut aceeaºi greºealã de douã ori

Biatlon, urmãrire feminin, 10 km
1. Darya Domracheva (Belarus)
2. Tora Berger (Norvegia)
3. Teja Gregorin (Slovenia)
* Eva Tofalvi a ocupat locul 26.

Schi fond, sprint feminin
1. Maiken Caspersen Falla (Norvegia)
2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norvegia)
3. Vesna Fabjan (Slovenia)
*Timea Sara nu s-a calificat în finalã, ea ocu-

pând locul 49 din 67 de competitoare.

Schi fond, sprint masculin
1. Ola Vigen Hattestad (Norvegia)
2. Teodor Peterson (Suedia)
3. Emil Joensson (Suedia)
* Paul Pepene ºi Daniel Pripici nu s-au cali-

ficat în finalã, clasându-se pe locurile 65, res-
pectiv 68 din 86 de sportive.

Sanie, simplu feminin
1. Natalie Geisenberger (Germania)
2. Tatjana Huefner (Germania)

Rezultatele integrale înregistrate marþi
3. Erin Hamlin (SUA)
*Raluca Strãmãturaru a ocupat poziþia a

30-a, penultima.

Schi “freestyle”, slopstyle feminin
1. Dara Howell (Canada)
2. Devin Logan (SUA)
3. Kim Lamarre (Canada)

Sãrituri cu schiurile, trambulinã normalã
feminin

1. Carina Voght (Germania)
2. Daniela Iraschhko-Stolz (Austria)
3. Colline Matel (Franþa).

Snowboard, halfpipe masculin
1. Iouri Podladtchikov (Elveþia)
2. Ayumu Hirano (Japonia)
3. Taku Hiraoka (Japonia).

Patinaj vitezã, 500 metri feminin
1. Sang Hwa Lee (Coreea S)
2. Olga Fatkulina (Rusia)
3. Margot Boer (Olanda)

Clasamentul pe medalii
1. Germania 6 (5-1-0)
2. Norvegia 12 (4-3-5)
3. Canada 9 (4-3-2)
4. Olanda 8 (3-2-3)
5. Elveþia 4 (3-0-1)
6. SUA 7 (2-1-4)
7. Rusia 7 (1-3-3)
8. Austria 4 (1-3-0)
9. Slovenia 4 (1-1-2)
10. Franþa 3 (1-0-2)
11-14. Belarus 1 (1-0-0)
          Coreea S. 1 (1-0-0)
          Polonia 1 (1-0-0)
          Slovacia 1 (1-0-0)
15. Suedia 4 (0-3-1)
16-17. Cehia 3 (0-2-1)
           Japonia 3 (0-2-1)
18. Italia 2 (0-1-1)
19-20. China 1 (0-1-0)
           Finlanda 1 (0-1-0)
21-22. M. Brit. 1 (0-0-1)
           Ucraina 1 (0-0-1)
În afara probelor de coborâre (schi alpin) ºi tram-
bulinã normalã 10 km (combinata nordicã), tratate
pe larg în deschiderea paginii, ieri s-au mai acordat
alte patru serii de medalii: la patinaj vitezã 1000
metri masculin, sanie dublu masculin, patinaj artis-
tic pe perechi ºi snowboard halfpipe feminin.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

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

ziua a patra / 21:30 – VOLEI (M) – Liga Campionilor:
Trentino Diatec – Belogorie Belgorod.

Digi Sport 3
18:00, 20:00, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga

– Top 16: Lokomotiv Kuban Krasnodar – Real Ma-
drid, Olympiacos Pireu – Anadolu Efes Istanbul, Uni-
caja Malaga – Panathinaikos Atena.

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

(Olanda): ziua a patra.
Eurosport
17:45 – FOTBAL – Turneu amical, Cupa Atlanti-

cului, în Portugalia.
TVR 1

OLIMPIADA DE IARNÃ – la Soci (Rusia): 14:30,
19:00 – HOCHEI: Slovacia – SUA, Canada – Nor-
vegia.

TVR 2
OLIMPIADA DE IARNÃ: 12:00 – SCHI FOND

(F), SHORT TRACK (F, M) – transmisiuni alternati-
ve, 16:00 – BIATLON (M), PATINAJ ARTISTIC
(M) – transmisiuni alternative.

TVR 3
OLIMPIADA DE IARNÃ: 10:30 – FREESTYLE

(M) / 16:00 – PATINAJ VITEZ (F) / 18:15 – SANIE.

Radu ªovãialã nu au avut de sufe-
rit în urma acestui accident, dar ju-
riul a decis ca cei doi sã nu mai con-
tinue concursul. Urmare a insisten-
þei antrenorilor juriul le-a acordat
douã manºe de antrenament cu sa-
nie de rezervã, sanie care aparþine
lotului ºi nicidecum o sanie de îm-
prumut de la altã naþiune aºa cum
s-a speculat, sanie pe care cei doi
sportivi s-au mai dat ºi o cunoº-
teau. În prima manºã din cele douã
acordate de juriu, echipajul nostru
a fãcut aceeaºi greºealã de pilotaj
în aceeaºi zonã în care s-a rãstur-
nat în prima coborâre, ceea ce a
evidenþiat riscul de accidentare ºi
a determinat juriul sã hotãrascã re-
tragerea echipajului din motive de
securitate”, a explicat FRBS în co-

municatul semnat de secretarul ge-
neral Florian Þicu.

Oficialul a afirmat cã incidentul
de la Jocuri Olimpice de iarnã de la
Vancouver (2010), în care ºi-a pier-
dut viaþa sportivul georgian Nodar
Kumaritashvili, a înãsprit mãsurile
de siguranþã impuse de federaþia
internaþionalã de specialitate. “Fe-
deraþia Internaþionalã a introdus o
regulã care dã dreptul juriului de a
opri participarea la antrenamente
sau competiþie din motive de secu-
ritate, dacã constatã cã este pusã
în pericol integritatea sau viaþa
sportivului. În concluzie nu s-a pus
nicidecum problema cã cei doi
sportivi nu pot continua concur-
sul pentru cã nu ar avea altã sanie
aºa cum s-a speculat. Este vorba

pur ºi simplu de un accident, o în-
tâmplare nefericitã care se poate se
poate întâmpla ºi la sportivi foarte
experimentaþi, un exemplu recent
fiind, rãsturnarea campioanei mon-
diale ºi a echipajului de dublu al
Canadei, echipajul în concursul pe
echipe din Cupa Mondialã de la

Winterberg, acolo unde ªovãialã
Radu/Teodorescu Alexandru s-au
clasat pe un excelent loc 6”, s-a mai
precizat în comunicat.

Pe lângã proba de dublu, dispu-
tatã asearã, echipajul românesc va
rata ºi proba pe echipe, care va avea
loc azi.
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PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 26-A

Marþi: Cardiff – Aston V. 0-0, Hull – Sout-
hampton 0-1 (Jose Fonte 69), West Ham –
Norwich 2-0 (Collins 84, Diame 90+4),
West Brom – Chelsea 1-1 (Anichebe 87 /
Ivanovici 45+3).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Arsenal –
Man. United, Stoke – Swansea, Everton –
Crystal P., Man. City – Sunderland,
Newcastle – Tottenham (toate 21:45), Ful-
ham – Liverpool (22:00).
1. Chelsea 57 11. Aston V. 28
2. Arsenal* 55 12. Swansea* 27
3. Man. City* 54 13. Hull 27
4. Liverpool* 50 14. Stoke* 26
5. Tottenham* 47 15. Crystal P.* 26
6. Everton* 45 16. Norwich 25
7. Man. Utd* 41 17. West B. 24
8. Southampton 39 18. Sunderl.* 24
9. Newcastle* 37 19. Cardiff 22
10. West Ham 28 20. Fulham* 20

LIGUE 1 – RESTANÞÃ
Marþi: Toulouse – Bastia 1-3 (Ben Basat 25
/ D. Cisse 11, Modesto 45+1, Bruno 90+2
pen.).
1. Paris SG 55 11. Lorient* 32
2. Monaco 50 12. Toulouse 30
3. Lille 44 13. Nice 30
4. St. Etienne 41 14. Montpellier 28
5. Marseille 39 15. Rennes 27
6. Lyon 37 16. Guingamp 26
7. Reims 36 17. Evian TG 23
8. Bordeaux* 34 18. Valencien. 21
9. Nantes 33 19. Sochaux 15
10. Bastia 33 20. Ajaccio 14
Din campionatul francez s-au scurs 24 de
etape.
* - un joc mai puþin.

CUPA FRANÞEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Marþi: Cannes (IV) – Montpellier 1-0 prel.
(Zobiri 119), Angers (II) – CA Bastia (II) 4-
2 prel. (Ayari 57, Diers 105, Yattara 113,
Blayac 118 / S. Mba 31, 104), Lille – Caen
(II) 3-3, 6-5 lov. dep. (Rodelin 33, Dela-
place 77, Roux 82 / Koita 14, 28, Rodelin
90+3 aut.).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: FA Ile Rous-
se (V) – Guingamp, Auxerre (II) – Rennes,
Moulins (IV) – Sete (V), Nice – Monaco.
Astãzi: Lyon – Lens (II) – 21:45.

CUPA GERMANIEI –
SFERTURI DE FINALÃ –

O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Frankfurt – Dortmund 0-1 (Auba-
meyang 83).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Hoffen-
heim – Wolfsburg, Leverkusen – Kaiser-
slautern (II), Hamburg – Bayern Munchen.

CUPA REGELUI SPANIEI –
SEMIFINALE

– MANªA RETUR
Marþi: Atl. Madrid – Real Madrid 0-2, în tur
0-3 (Cr. Ronaldo 7, 16 – ambele din penal-
ty).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Sociedad
– Barcelona (în tur 0-2).

CUPA ITALIEI –
SEMIFINALE –
MANªA RETUR

Marþi: Fiorentina – Udinese 2-0, în tur 1-2
(Pasqual 14, Cuadrado 61).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Napoli –
Roma (în tur 2-3).

Manchester United traverseazã cea mai de-
licatã crizã din ultimii ani, formaþia condusã de
David Moyes fiind clasatã în prezent abia pe
locul 7 în Premier League, la nouã puncte dis-
tanþã de ultima poziþie care i-ar permite partici-
parea în cupele europene (neincluzând rezul-
tatele consemnate asearã, în restul etapei cu
nr. 26).

Dacã actualul sezon pare compromis, ofi-
cialii celor de la United se gândesc deja la sezo-
nul viitor. Presa britanicã de ieri a notat cã ac-
tuala campioanã a Angliei pare hotãrâtã sã dea
o adevãratã loviturã la finalul ediþiei în curs prin
transferarea lui Edinson Cavani de la PSG. Mu-

United plãnuieºte transferul lui Cavani

Mutarea ar þine ºi de RooneyMutarea ar þine ºi de RooneyMutarea ar þine ºi de RooneyMutarea ar þine ºi de RooneyMutarea ar þine ºi de Rooney, care, care, care, care, care
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tarea ar urma sã se realizeze mai ales în
situaþia în care Wayne Rooney nu va
semna prelungirea contractului. Deocam-
datã, acesta a tergiversat tratativele, ve-
hiculându-se totodatã cã ar fi avut con-
tacte ºi cu alte cluburi.

De asemenea, lucrurile stau nu tocmai
bine nici în cazul lui Robin van Persie.
Olandezul a avut un conflict cu manage-
rul David Moyes ºi nu este sigur cã va
continua la United ºi din varã.

Dacã se va materializa, aducerea lui
Cavani va costa însã mult gruparea de
pe “Old Trafford”. Uruguayanul a fost
transferat de PSG în vara trecutã ºi este
evaluat în prezent la minimum 60 de mili-
oane de euro.

Roy Keane il susþine pe Moyes
Deºi United traverseazã un sezon extrem

de slab, managerul David Moyes benefi-
ciazã deocamdatã de tot creditul patronilor
lui United, de o eventualã plecare a sa ne-
vorbindu-se deloc pânã acum.

Pe lângã ºefi, scoþianul este susþinut ºi
de unul dintre foºtii fotbaliºti emblematici
ai “diavolilor”, care crede cã nu acesta este
vinovat pentru parcursul actual al echipei
de pe “Old Trafford”, ci uzura fotbaliºtilor
din lot. Irlandezul Roy Keane, care a evo-
luat pentru United 13 sezoane, în perioada

1993 – 2006, i-a luat public apãrarea lui Moyes.
“Nu Moyes trebuie acuzat. Lotul nu mai este
competitiv în acest moment. Au existat mai
multe transferuri ratate în cursul anilor tre-
cuþi ºi nu au fost aduºi suficienþi fotbaliºti de
nivelul lui United, iar asta se vede cel mai
bine acum. Probabil cã mulþi au fost surprinºi
de faptul cã echipa se aflã atât de departe de
locurile fruntaºe, dar nu mai e alt drum decât
reconstrucþia. Trebuie aduºi minimum ºase ju-
cãtori!

Dacã se va întâmpla la varã, cu atât mai
bine, nu trebuie sã ne fie fricã. Din contrã, sunt
vremuri foarte interesante pentru United, care
trebuie sã revinã acolo unde îi este locul. Mo-
yes meritã sã beneficieze de timpul necesar pen-
tru reconstrucþie”, a declarat Keane.

Iker Casillas ºi-a pierdut de peste de un
an postul de titular la Real Madrid, în fa-
voarea lui Diego Lopez, dar goalkeeper-ul a
continuat sã evolueze în meciurile pe care
echipa antrenatã de Carlo Ancelotti le-a
susþinut în cadrul Cupei Spaniei.

Iar participarea în competiþia cunoscutã
ºi sub numele de Cupa Regelui i-a adus
acestuia un record unic în istoria de peste
100 de ani a întrecerii! Dupã ce echipa sa a
eliminat-o, marþi, pe concitadina Atletico în
urma returului de pe “Vicente Calderon” (2-
0, dupã 3-0 în tur), “San Iker” a devenit pri-
mul portar care a ajuns în finalã fãrã sã fi
primit nici mãcar un singur gol în meciurile

Record incredibil bifat de Casillas
pe care le-a disputat pânã la calificarea în
ultimul act.

Douã situaþii relativ asemãnãtoare s-au
consumat în 1912 ºi 1916, când Barcelona
ºi Athletic Bilbao au ajuns în finalã fãrã gol
primit, dar pe atunci se disputau doar semi-
finalele ºi apoi ultimul meci. În actuala edi-
þie, Casillas a þinut poarta madrilenilor ima-
culatã în opt meciuri consecutive.

“Sunt foarte fericit! Ne-am calificat în
finalã, ceea ce era scopul nostru, iar eu
personal am reuºit sã nu primesc nici un
gol”, a declarat Casillas, care deþine ºi re-
cordul de a fi jucat în 26 de derby-uri contra
lui Atletico fãrã sã fi pierdut.

Cristiano Ronaldo a fost lovit în cap cu o
brichetã aruncatã din tribune, la meciul cu
Atletico Madrid, din Cupa Spaniei, incident
în urma cãruia arena “Vicente Calderon”, con-
form regulamentului Feferaþiei de la Madrid,

ar putea fi închisã chiar ºi pentru trei partide,
a scris As.

Incidentul s-a petrecut în momentul în care
portughezul se îndrepta spre vestiare, la pa-

Ronaldo, lovit cu o brichetã! Atletico
riscã trei meciuri fãrã spectatori

uza meciului, dupã ce marcase cele douã go-
luri ale madrilenilor. Deºi iniþial responsabilii
arenei au anunþat cã agresorul a fost reþinut,
ulterior s-a aflat cã autorul nu a fost identifi-
cat, el reuºind sã fugã.

Cristiano Ronaldo a fost înlocuit în minu-
tul 75 de Jese, însã antrenorul Carlo Ance-
lotti a afirmat cã acesta se simte bine ºi nu
are nici un fel de probleme.

Echipa masculinã de baschet SCM „U” Cra-
iova a învins, marþi searã, la Polivalentã, pe ma-
cedonenii de la KK Kozuv, cu scorul de 72-61
(19-17, 20-11, 20-19, 13-14), în cea de-a 12-a par-
tidã din Liga Balcanicã.

Graþie acestei victorii, a 5-a în competiþie,
craiovenii au urcat pe locul 4 în clasament, cu
17 puncte. Mirko Kovak, Travis Bureau ºi uria-
ºul (2.18m) James Tyler s-au remarcat de-a lun-
gul celor patru sferturi, fiind cei mai buni mar-
catori. Kovac a reuºit 21 de puncte, Bureau 16,
iar Tyler un “double-double” – 10 puncte ºi tot
atâtea  recuperãri.

La partidã au sistat aproximativ 2.000 de spec-
tatori.

În afara Craiovei, în ediþia 2013-2014 a Ligii
Balcanice participã echipele KK Kumanovo

Baschetbaliºtii craioveni, victorie importantã în Liga Balcanicã
(Macedonia), KK Teodo (Muntenegru), KK
Kozuv (Macedonia), BC Balkan Botevgrad (Bul-
garia), KB Peja (Kosovo), KB Sigal Priºtina
(Kosovo), Levski Sofia (Bulgaria) ºi Galil Gil-
boa (Israel).

Programul echipei craiovene în continuare
în Liga Balcanicã este urmãtorul: cu Galil Gil-
boa (deplasare, 18 februarie), cu KB Peja (aca-
sã, 26 februarie), cu BC Balkan (acasã, 5 martie)
ºi cu KB Sigal Priºtina (deplasare, 19 martie).

Dupã jucarea meciurilor din sezonul regular,
primele douã clasate se vor califica în Final Four,
iar echipele de pe locurile 3-6 vor juca un tur
eliminatoriu pentru celelalte douã locuri dispo-
nibile.

Deþinãtoarea trofeului este echipa israelia-
nã Galil Gilboa.



Bucur, bucuros
pentru foştii săi coechipieri

Atacantul lansat de Sportul, Gigel Bucur, ajuns acum la 34 de ani, nu i-a
uitat nici pe foştii săi coechipieri din Regie care au ajuns la Craiova. „Au ales
bine. Craiova este o echipă care îşi propune performanţă şi le urez baftă.
Pentru Curelea, Ferfelea, Varga şi Patriche este bine în primul rând că au
schimbat atmosfera, că au plecat de la Sportul” spune atacantul de buzunar.
După plecarea lui Dan Petrescu şi apoi a lui Dorinel Munteanu, Gigel îl mai are
alături doar pe antrenorul cu portarii, Daniel Tudor, şi el cândva între buturile
Craiovei, pe vremea lui Neţoiu.

Bornescu: „Ţin cu ambele Craiove”
Îl revedem pe fostul portar al Craiovei, Mircea Bornescu. A mai încărunţit,

este mai domol, mai sentimental. „Craiova rămâne mereu în inima mea. Ştiu
sigur că ne vom revedea în curând, cu oricare dintre echipe sau chiar cu
amândouă în Liga I. Ţin cu amândouă sincer vă spun şi doar fiindcă am
prieteni în ambele tabere, ci pentru că ambele au acest nume, Universitatea, şi
suporterii merită să se bucure de fotbal la nivel înalt”, spune goal-keeper-ul
ajuns la 33 de ani, care a avut parte numai de echipe cu suporteri fanatici.
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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)

După loviturile de imagine date
recen t, Petro lul tinde să depăşeas-
că Steaua ca interes d in partea mi-
crobişt ilor şi a mass -media. Mutu
este starul care atrage privirile tutu-
ror. Cameramanii îl urmăresc pe Bri-
lian t şi când calcă în afara hotelului
şi când trage de ş ort pe teren. „Lu-
pii” au amical cu fosta echipă a lui
Dan Petrescu , Kuban  Kransnodar.
Se joacă în baza Beliss, complexul
care găzduieşte delegaţia ruşilor. Ca
în majoritatea locaţ iilor din  Belek,
suprafaţa de joc rivalizează ca şi
calitate cu terenurile de golf care
înconjoară resporturile, într-un  de-
cor mirific , contrastant cu peis ajul
fad din exterior, ceva mai îndepărtat
de Mediterana. Presa este adunată
în păr, sunt prezenţi impresari străini,
oameni de fotbal d in România ş i Ita-
lia, dar şi primarul Ploieşt iului, venit
să-i asigure pe „lupi” că municipali-
tatea îi va s usţ ine în cont inuare.
Petrolul a devenit „echipa lui Mutu”
şi t rezeşte interes ul tutu ror. Geral-
do es te un jucător cu  mare perso-
nalitate, dar după doar câteva me-
ciuri amicale, bandero la a ajuns pe
braţul „Briliantulu i”. Fos tul său  co-
echipieri, Cosmin Contra încearcă să-
l responsabilizeze, să-l mot iveze
suplimentar. „E o mare onoare pen-
tru mine, reprezint clubul şi sunt
primul care respectă ce spune Con-
tra” spune atacantul ajuns la 34 de
ani. „Guriţă” se asigură să aibă ve-
dete pe teren în fiecare repriză, Zicu

Stoperul sârb  Vukasin  Tomic a debutat  deja pentru
CS Universitatea în amicalul cu gruzinii de la Zugdidi,
intrând în minutul 35. La cei 1,98 metri pe care îi pos edă,
fostul căpitan de la Jagodina este suveran în duelurile
aeriene, dar când este prins în lateral, pe viteză, întâmpi-
nă p robleme. „Poate că nu s-a integrat încă, a venit de
curând, dar are calităţi” l-a caracterizat Stângă. Ieri, To-
mic a semnat  oficial contracul cu CSU, expunându-ş i şi
primele impresii. „Am venit la Craiova pent ru că mi s-a
explicat aces t proiect şi mi s-a păru t unul extrem de ten-

Tomic: „Craiova e o
provocare pentru mine”

tant . Am auzit numai lucruri bune despre Universitatea
Craiova. Iar pentru mine, care am 26 de ani, este o pro-
vocare. Motivaţie există: am venit să ajut clubul să urce
în p rima ligă. În Serbia, cu FK Jagodina am evoluat în
preliminariile Cupei UEFA d in postu ra de câştigăto ri a
Cupei Serbiei. Îmi doresc să depăşesc aceste perfor-
manţe la Craiova, şi, la cum mi s-a prezentat proiectul,
sunt  convins că vom reuşi împreună. Am mai jucat în
Kazahstan, în prima ligă. Es te un fo tbal dur acolo. Sin-
gurul as pect convenabil a constat în faptul că limba
rusă şi cea sârbă s unt exact ca româna şi italiana, au

multe cuvin te în comun. De asta mi-a fos t mai uşor.
Dar s per că voi învăţa repede româna. Întotdeauna
îmi plac cele mai grele încercări. Acum a apăru t o
nouă provocare: să ajungem în prima ligă, iar în  doi
ani s ă ne batem la campionat. Exact cum s-a întâm-
plat  cu Petrolul, care poate fi un exemplu  pentru Cra-
iova, a promovat, iar acum s e luptă pentru titlu.  Ştiu
că în anii 80 Universitatea a jucat  în semifinalele Cu-
pei UEFA. Ştiu că suporterii sunt fanatici, mi-au spus
băieţii. Am auzit  că atunci când a fos t derby-ul Craio-
vei stadionul a fost  plin. Îmi dores c ca prin evoluţ iile
mele să-i fac fericiţ i. Pentru că suporterii sunt cei mai
importanţi în fotbal, fără ei jocul nu are sens şi far-
mec. În Serbia, doar Steaua Roşie şi Partizan au ultra-
şi fanatici. La Jagodina veneau la meci mai mult fami-
lii cu copii mici. Adică, erau spectatori destui, dar nu
ultraşi” a declarat Tomic.

Reportaj de la amicalul Petrolului din
Antalya contra lui Kuban Krasnodar

începând titular, iar Mutu este păs-
trat  pentru  a doua parte, când şi ad-
versarii vor fi obosit  sau folosesc
rezervele. Pen tru toată lumea este
important ca Mutu să infirme cât mai
repede comentariile  că ar fi un jucă-
tor terminat . A reuşit o dublă deja şi
se aşteap tă continuarea. „Golurile
din  amicale sunt mai puţin impor-
tante, dar contează pentru moral.
Mulţ i s-au grăbit să tragă concluzii
în privinţa mea, le vo i răspunde pe
teren” afirmă Mutu.

Al treilea gol în două meciuri
pentru „Briliant”

Kuban începe mai bine, iar Con-
tra încearcă să sch imbe ceva. Se
ceartă cu arbitrul şi ajunge sus, pe
locul cameramanilor. „Era o proble-
mă mai veche, s-au dat 3 penalty-uri
împotriva noastră şi e şi final de can-
tonament” îşi explică „Guriţă” ieşi-
rea. Speră ca şi băieţii să reacţioneze
şi schimbă şi sistemul dintr-un 4-2-
3-1 într-un 4-4-2. E 0-0 la pauză, dar
toată lumea este preocupată de in-
trarea lui Mutu. Joacă vârf împins.
Prima atingere este dintr-o lovitură
liberă. „Adi, bate pe lung, să facem
schema pe care am exersat-o” îi stri-
gă Contra de unde este cocoţat. Nu
execută rău, dar portarul prinde. La
Kuban intră şi Gigel Bucur, care ime-
diat îşi serveşte un coechipier ideal,
dar Bornescu respinge fantastic. Pe-
trolul are totuşi iniţiativa, combină
în viteză, iar Guilherme este peste tot.
E clar că este cel mai bun fundaş stân-
ga din Liga I de la Alvaro Pereira în-

coace. Mutu cere mingea deşi este
în marcaj, îşi îndeamnă coechipierii
să coboare mai mult, îi sfătuieşte şi
îi încurajează pe cei tineri. Urmează
pentru el o minge pierdută în cen-
trul careului advers, o deviere cu
capul, pe care apoi o vrea repetată,
dar es te agresat pur şi simplu de
adversarul direct . Devine tot  mai
nervos, pare că a terminat deja ben-
zina. Guilherme trimite o diagonală,
către el. Pare prea lungă mingea.-
..Ba nu. Mutu o ciupeş te, parcă
pune miere pe ea şi până să ajungă
fundaşul venit în disperare, o stre-
coară pe lângă portar. E clar, nu e exe-
cuţia unui jucător terminat, ci a celui
care a marcat peste 100 de goluri în
Serie A şi este egalul lui Hagi la reu-
şite în tricolor. Vorbeşte puţin după
meci, doar din politeţe, Petrolul având
reguli stricte în acest sens, iar Mutu
trebuie promovat prin canalele pro-
prii, „lupii” lansându-şi de curând un
post TV propriu. Rămâne să dea au-
tografe, să facă fotografii cu toţi cei
care îl solicită. Gigel Bucur e într-un
colţ, de unde îngaimă: „Nu ştiu dacă
este cel mai bun transfer Mutu, dar
este o mare lovitură de imagine”. „Noi
vrem să luăm titlu şi sper ca Adi să-şi
propună să iasă golgheter” spune
Contra, care se in teresează ş i ce a
făcut vecina de hotel, CS Universi-
tatea, în amicalul cu georgenii. „Bra-
vo, mă bucur” răspunde când aude
de golul fabulos al lui Ferfelea. „Sunt
doar zvonuri că plec la Getafe, nu am

vorbit  nimic. După cum îl cunosc
eu  pe preş edin te, va s chimba an-
trenoru l doar dacă va fi sigur că re-
trogradează” infirmă ştirea lansată
de Craioveanu, cum că ar ajunge
pe banca echipei la  care ambii au
evoluat. „Craioveanu a s pus că s e-
măn cu  Guardiola? Nu mă compar
nici cu Guardiola şi nici cu Mircea
Lucescu , sper  să fac măcar jumă-
tate din ce a realizat dumnealui. Gică
mă laudă mult , es te p rietenu l meu.
Sunt sigur că trebuie să îi dau  o s ti-
clă de vin  când ajung  în  Spania în
vacanţă pentru această declaraţie.
Mă bucur că rev ine pe teren , Cra-
ioveanu  aleargă în fiecare zi, are un
tonus bun, sunt s igur că poate re-
zista cel puţin 15 minute pe teren,
ch iar dacă are 46 de ani. Eu nu voi
mai reveni. Imediat după ce m-am
lăsat, am avut  ten tative de a mă în-
toarce şi a mai continua, dar acum
îmi văd  doar de mes eria de antre-
nor” s pune „Guriţă”.
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