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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când a angajat secretara,
Popescu,  văzându-i sânii şi pi-
cioarele, n-a mai întrebat-o ce
studii are.

Când spui Pleniţa, gândul te duce la pădurea
cu bujori sălbatici româneşti, rezervaţie renumită, despre care
se ştie că este unică în ţară. Dar dacă ai timp să zăboveşti puţin
pe străzile comunei, descoperi ceva la fel de interesant aici. Lo-
calitatea este vie, nu doar prin animaţia vizibilă, cât şi prin fra-
pantul spirit gospodăresc. Nu există o palmă de pământ nemun-
cit şi nici vreo casă de vânzare. Oamenii nu pleacă la muncă în
străinătate şi nu-şi trimit copiii să înveţe în alte sate. Comuna
are apă potabilă încă din anii 70, este canalizată în totalitate şi
asfaltată în mare parte. Cu simţul rigorii unui fost ofiţer al ar-
matei române, primarul Puiu Calafeteanu spune că îşi doreşte
acum să revitalizeze şi o parte din fostele fabrici de industrie
uşoară care funcţionau în localitate.
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Şi totuşi,
am avut creştere
economică

Creşterea economică anunţată
de Institutul Naţional de Statisti-
că, pe anul trecut, de 3,5%, este
una de excepţie la nivelul tuturor
ţărilor membre UE. Din moment
ce Germania, de pildă, conform
Ofic iului Federal de Statistic ă,
anunţă o creştere de numai 0,4%,
iar Franţa, potrivit INSE, se con-
solează cu o creştere, în cel de-al
patrulea trimestru al anului trecut,
de 0,3%. De Italia nu mai amin-
tim, deşi ultimul trimestru al anu-
lui trecut prevestea pentru Guver-
nul Letta „luminiţa” de la capătul
tunelului. (...)

Peste 5.400 de
elevi doljeni s-au
prezentat la prima
probă a simulării
Evaluării Naţionale

Brâncuşi a adus la Craiova
un reprezentant al celebrei Case
de licitaţii Cristie’s din New York

Craiova a primit, ieri, vizita
unei delegaţii internaţionale, din
care au făcut parte Guy Jennigs,
director al Departamentului Artă
Modernă şi Impresionistă de la
Casa Cristie’s din New York, şi
contesa Marina von Komarovski,
redactor-şef  al revistei de artă
„Van Ham” din Luxembourg.
Oaspeţii participă la Simpozionul
Naţional „Brâncuşiana” , ale
cărui lucrări se desfăşoară atât la
Craiova, cât şi la Târgu Jiu.
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Premierul Victor Ponta a a anunþat ieri cã
intenþioneazã sã întocmeascã, în cursul acele-
iaºi zile, documentele pentru numirea în func-
þie a celor patru miniºtri propuºi de PNL ºi sã le
înainteze Preºedinþiei, dacã liderul liberal, Crin
Antonescu, îi va da „OK-ul” dupã ºedinþa Bi-
roului Politic Naþional al PNL de ieri dupã-amiazã
(convocatã pentru a rediscuta mandatul lui
Antonescu la negocierile din USL pentru re-
structurarea Guvernului). Ponta a precizat tot-
odatã cã vrea sã îl propunã pe Klaus Iohannis
ca ministru al Afacerilor Interne, fãrã sã facã
referire la postul de vicepremier. „Astãzi (n.r. -
ieri), voi propune ca domnul Iohannis sã fie
ministru de Interne ºi îmi doresc ca domnia sa
sã aibã un mandat lung ºi stabil”, a spus pre-
mierul în discursul susþinut la prezentarea bi-
lanþului Jandarmeriei. Ulterior, întrebat de jur-
naliºti dacã va înainta doar propunerea legatã
de Iohannis, premierul a rãspuns cã „nu, sunt
patru propuneri. Eu, astãzi, întocmesc docu-
mentele pentru toate patru ºi, dacã la ora cinci,
domnul preºedinte Antonescu îmi dã OK-ul, le
trimit ºi, în felul ãsta, închidem toatã discuþia”.
Cele patru propuneri PNL sunt Klaus Iohannis
- vicepremier ºi ministru al Afacerilor Interne
(în locul lui Radu Stroe, demisonat în luna ia-
nuarie), Teodor Atanasiu - ministru al Econo-
miei (în locul lui Andrei Gerea), Eugen Nicolã-
escu - ministru de Finanþe (în locul lui Daniel
Chiþoiu), Cristian Buºoi - ministru al Sãnãtãþii
(în locul lui Eugen Nicolãescu). Luni seara, la
Antena 3, Ponta a precizat cã în discuþiile cu
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liderul PNL a expus varianta în care re-
nunþã la cea de-a patra funcþie de vice-
premier, care urma sã îi revinã preºedin-
telui PC, Daniel Constantin, liberalii ur-
mând sã facã nominalizãrile pentru func-
þiile existente în Guvern, respectiv pentru
vicepremier ºi, concomitent, ministru de
Finanþe, precum ºi pentru portofoliile de
la Interne, Economie ºi Sãnãtate.

Pe de altã parte, preºedintele PC, Da-
niel Constantin, a declarat, tot ieri, cã a
acceptat sã renunþe la funcþia de vicepre-
mier, iar subiectul sã se reia când va fi
consens politic cu privire la restructura-
rea Guvernului. „Am convenit cu toþii ºi
în primul rând eu, cã eram în discuþie, cã
dacã lucrurile în USL stau numai în nominali-
zarea lui Daniel Constantin ca vicepremier, de
altfel un post pe care l-a angajat domnul Crin
Antonescu, dar nu l-a asumat ulterior, sigur cã
nu putem sã acceptãm o astfel de situaþie. Re-
pet, în cazul acesta nu se restructureazã Gu-
vernul (...). Domnul Iohannis este bine-venit
în Guvern, poate sã fie ministru de Interne ºi
ulterior, când se va ajunge la un acord politic
pentru restructurarea Guvernului, va fi numit
ºi vicepremier. Eu cred cã e o solicitare înþe-
leaptã a premierului pentru a debloca aceastã
crizã politicã în care ne aflãm”, a afirmat Con-
stantin la Palatul Parlamentului. El a adãugat cã
în protocolul Alianþei de Centru Dreapta este
un angajament al lui Crin Antonescu ºi al PNL
ca, în cazul în care vor exista mai multe funcþii

de vicepremier, una trebuie sã revinã PNL, ceea
ce s-a întâmplat, ºi una sã revinã PC, ceea ce
nu s-a întâmplat. Preºedintele PC a spus cã nu
se gândeºte încã la ipoteza ca liberalii sã iasã de
la guvernare, ci aºteaptã concesii din partea pre-
ºedintelui PNL. „Am fãcut concesii ºi eu ºi
domnul Ponta, am cedat funcþia de preºedinte
al Senatului, domnul Antonescu trebuie sã fie
acolo pentru a deveni preºedintele României.
Am cedat funcþia de vicepremier încã o datã,
am fãcut concesii foarte multe ºi altele neºtiute
pentru funcþionarea USL, nu vãd nici un semn
din partea domnului Antonescu. (...). Ambiþiile
personale nu cred cã trebuie sã se regãseascã
în deciziile politice, mie mi se pare cã suntem
blocaþi într-o ambiþie personalã a doi, trei lideri
PNL”, a susþinut Constantin.

Proiectului privind
vânzarea de
terenuri agricole
cãtre strãini,
revotat de deputaþi

Plenul Camerei Deputaþilor a
aprobat ieri, cu 256 de voturi
„pentru”, 20 de abþineri ºi 51 de
voturi „împotrivã”, cererea de re-
examinare a preºedintelui Româ-
niei cu privire la legea privind une-
le mãsuri de reglementare a vân-
zãrii-cumpãrãrii terenurilor agrico-
le situate în extravilan de cãtre
strãini. Potrivit proiectului, cetã-
þenii ºi persoanele juridice aparþi-
nând unui stat membru al UE sau
statelor care sunt parte la Acor-
dul privind Spaþiul Economic Eu-
ropean sau Confederaþiei Elveþie-
ne pot achiziþiona teren agricol în
România în condiþii de reciproci-
tate. Cetãþeanul unui stat terþ ºi
apatridul cu domiciliul într-un stat
terþ, precum ºi persoanele juridi-
ce având naþionalitatea unui stat
terþ pot deveni proprietari de te-
ren în condiþiile reglementate prin
tratate internaþionale, pe bazã de
reciprocitate, în condiþiile prezen-
tei legi. „Înstrãinarea, prin vân-
zare, a terenurilor agricole situa-
te în extravilan se face cu res-
pectarea condiþiilor de fond ºi de
formã prevãzute de Codul civil ºi
a dreptului de preempþiune al co-
proprietarilor, arendaºilor, pro-
prietarilor vecini, precum ºi al
statului român, prin Agenþia Do-
meniilor Statului, în aceastã or-
dine, la preþ ºi în condiþii egale”
mai precizeazã proiectul de lege.
Camera Deputaþilor este decisi-
vã pentru acest proiect de lege.

USD, formatã din PSD, UNPR
ºi PC, propune realizarea unei an-
chete parlamentare privind activi-
tatea ASF ºi nivelul de salarizare din
aceastã instituþie. „Þinând cont de
dezvãluirile apãrute în ultima perioa-
dã, referitoare la activitatea ºi nive-
lul de salarizare din cadrul Autori-
tãþii de Supraveghere Financiarã,
precum ºi de faptul cã Autoritatea
de Supraveghere Financiarã este
subordonatã Parlamentului Româ-
niei, Uniunea Social Democratã este
de acord cu realizarea unei analize,
la nivelul Parlamentului României,
referitoare la activitatea acestei au-
toritãþi”, se aratã într-un comuni-
cat al USD remis, ieri, agenþiei Me-

USD propune o anchetã parlamentarã privind activitatea ASF
ºi salariile din instituþie, PNL e de acord

diafax. „Considerãm cã, printr-o
astfel de anchetã, se vor putea cla-
rifica aspectele sesizate la nivelul
mass-media cu privire la câºtiguri-
le salariale ale conducerii ASF”, mai
precizeazã USD. Purtãtorul de cu-
vânt al PNL, Cristina Pocora, a
anunþat imediat, tot pentru Media-
fax, cã liberalii sunt de acord cu
ancheta, susþinând cã „nu cred cã
trebuie sã fie un subiect tabu sala-
rizarea în orice instituþie publicã.
Tocmai fiind un caz mediatizat e
bine sã se cunoascã toate informa-
þiile”. La rândul sãu, ºi preºedintele
PC, Daniel Constantin, a afirmat cã
este de acord cu efectuarea unei
anchete la nivel parlamentar în le-

gãturã cu ASF. Dupã aceste decla-
raþii publice, preºedintele ASF, Dan
Radu Ruºanu, a ºi declarat cã sala-
riile membrilor Consiliului Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã ar pu-
tea fi reduse cu 50% în acest an,
comparativ cu nivelul anului 2013,
în acest sens urmând sã fie înain-
tatã o propunere comisiei de spe-
cialitate din Parlament. „Anul tre-
cut, salariile membrilor Consiliului
ASF se situau la jumãtatea nivelului
salariilor foºtilor membri ai Consi-
liului Comisiei de Supraveghere a
Asigurãrilor. Dacã se va aproba, sa-
lariile conducerii ASF se vor situa
la 7.000 de euro, de la 14.000 de
euro în 2013 ºi de la peste 30.000

de euro în cazul fostei conduceri
CSA. Ulterior, reducerea salariilor
se va aplica ºi celorlalþi angajaþi ai
instituþiei”, a spus Ruºanu, într-o
conferinþã de presã. El a adãugat
cã bugetul de venituri ºi cheltuieli
al ASF pentru acest an nu prevede
acordarea de stimulente ºi a primei
de vacanþã salariaþilor instituþiei, deºi
„în 2013 au fost acordate stimu-
lente ºi prime de vacanþã”. Potrivit
informaþiilor apãrute în presã în
urmã cu câteva zile, preºedintele
ASF a avut un venit brut de 72.094
euro pe lunile noiembrie ºi decem-
brie 2013, iar prim-vicepreºedinte-
le Daniel Dãianu un venit brut de
68.043 euro pe aceleaºi douã luni.

Senatorul PNL Puiu Haºotti
a fãcut, ieri, în plenul Senatului,
un apel cãtre preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, Valeriu Zgo-

PNL îl cere lui Zgonea sã reia activitatea comisiei de cod electoral
nea, sã reia activitatea comi-
siei de cod electoral, care nu
s-a întrunit niciodatã, ºi sã dez-
batã toate legile electorale, in-
clusiv privind alegerea Parla-
mentului. Solicitarea senatoru-
lui liberal a venit în contextul
dezbaterii, în plen, a unei pro-
puneri legislative a mai multor
parlamentari PNL, de reveni-
re la alegerea primarilor în

douã tururi de scrutin ºi de eli-
minare a votului uninominal pen-
tru preºedinþii de consilii jude-
þene ºi alegerea lor prin vot in-

direct, dintre membrii CJ. Ha-
ºotti a reamintit cã, în urmã cu
un an, în Parlament s-a înfiinþat
o comisie de cod electoral, con-
dusã de preºedintele Camerei
Deputaþilor, Valeriu Zgonea ºi
cã „din pãcate, ºi nu vreau sã
fac un proces de intenþie, nu
vreau sã fac vreo acuzaþie, nu
ºtiu dacã e vina cuiva, dar
aceastã comisie nu a fost întru-
nitã nici mãcar o singurã datã”.
El a reamintit cã în 2005 a ex-
plodat pe piaþa publicã „o dis-
cuþie care a fãcut enorm de

mult rãu” vieþii politice din Ro-
mânia, ºi anume „alegerea prin
vot uninominal a Parlamentu-
lui”, care „a creat ºi niºte con-
fuzii inimaginabile”, inclusiv
„iluzia, pentru mulþi dintre par-
lamentari, cã au fost aleºi de
cetãþeni”. „Am fost aleºi de par-
tidele care ne-au ales pe aces-
te liste. Dacã am fost aleºi de
cetãþeni, trebuia sã candidãm
independent”, a spus Haºotti,
precizând cã un singur parla-
mentar a fost ales independent,
Antonie Iorgovan.
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Creşterea economică anunţată
de Institutul Naţional de Statisti-
că, pe anul trecut, de 3,5%, este
una de excepţie la nivelul tuturor
ţărilor membre UE. Din moment
ce Germania, de pildă, conform
Ofic iului Federal de Statistic ă,
anunţă o creştere de numai 0,4%,
iar Franţa, potrivit INSE, se con-
solează cu o creştere, în cel de-al
patrulea trimestru al anului trecut,
de 0,3%. De Italia nu mai amin-
tim, deşi ultimul trimestru al anu-
lui trecut prevestea pentru Guver-
nul Letta „luminiţa” de la capătul
tunelului. Remarca „agricultura ne-
a ajutat mult” am observat că de-
ranjează, inclusiv jurnalişti de o
bună calitate profesională, aceştia
opinând că mai curând creşterea
economică e conferită de Dumne-
zeu decât de  eforturile şi austeri-

MIRCEA CANŢĂR

Şi totuşi, am avut
creştere economică

tăţile abătute peste România. Şi da
şi nu, am spune noi. Faptul că am
avut un an agricol generos în 2013
este o realitate. Iar un an agricol
bun într-o ţară precum România,
cu un potenţial insuficient valori-
ficat, efectiv contează. Chiar aju-
taţi de Dumnezeu, adică de regi-
mul consistent al precipitaţiilor şi
absenţa intemperiilor atmosferice
devastatoare, producţiile obţinute
la culturile cerealiere, tehnice, le-
gumicole, horticole şi aşa mai de-
parte n-ar fi fost posibile fără com-
petenţa şi strădania producătorilor
agricoli. Iar un an agricol generos
e preferat fără comentarii lipsite de
sens unuia calic. Inclusiv Guver-
nul condus de Victor Ponta, fără a
avea preocupări asidue în această
zonă, a mimat câteva măsuri în
sprijinul producătorilor agricoli,

regăsite în creşterea plăţilor naţio-
nale direc te c omplementare
(PNDC) la unitatea de suprafaţă.
Că populaţia îşi doreşte creştere
economică, dar şi siguranţă mate-
rială şi confort psihic, este subîn-
ţeles. O observaţie. Industria, câtă
mai există, nu constituie o îngrijo-
rare majoră a Guvernului, ca gră-
nicer politic al dezvoltării econo-
mice şi reprezentant legitim al po-
pulaţiei, în numele căreia guvernea-
ză. Inves tiţiile sunt leşinate de-a
dreptul, iar de investitori străini, pe
care îi tot clamam cu obstinaţie
până ne-au învăţat minte, nu se mai
vorbeşte de-a dreptul. Am văzut,
de fapt, că şi guvernul francez in-
vită cu maximă curtoazie investi-
torii străini. Numai că aceştia apar-
ţin, în actualul context economic,
cu predilecţie ţărilor emergente. În

frunte cu China. Şi ajungând aici,
să reamintim de discuţiile purtate
la Bucureşti, cu prilejul vizitei pre-
mierului chinez, Li Keqiang, şi a
delegaţiei care l-a însdoţit, de do-
leanţa unor importuri masive de
carne de vită. Chinezii s-au arătat
interesaţi să cumpere 500.000 de
vite, 15 milioane de oi şi 10 mili-
oane de porci. Minis trul român
de resort, Daniel Cons tantin,  a
dat as igurări că „suntem capabili”
de o asemenea ofertă năucitoa-
re. Şi s -a aşternut tăc erea. De
atunci nu s-a mai pomenit,  ar fi
şi culmea!, altele f iind grijile Gu-
vernului, după cum vedem, de
înţelegerile pe acest palier cu par-
tea c hineză, interesată în egală
măsură şi de importuri de prepa-
rate lactate.  Abia în ac este zile
operatorii din industria alimenta-

ră s-au arătat interesaţi să expor-
te c arne în China, dar  potr ivit
Memorandumului de înţelegere
privind sănătatea animală şi sigu-
ranţa alimentelor. Să revenim. Cu
alte c uvinte,  faptul că „a mers”
anul trecut agric ultura, contr i-
buind decisiv la creş terea econo-
mică, nu poate f i decât un dezi-
derat atins . În absenţa oricărei
f ilosofii economice.  Interesul
pentru aces t domeniu ec onomic,
ramură poftim, c are ne-a adus  în
mileniul III,  rămâne unul derizo-
riu. O agricultură teafără, cu in-
dustrii de procesare a materiilor
prime,  ne-ar scuti de multe spai-
me, care zdruncină nu doar Uni-
unea Europeană. Cu c ondiţia ca
laissez-fair-ul să fie abandonat în
favoarea legiferării. Adică a im-
plicării ferme a statului.

Din păcate drama Cristinei con-
tinuă, iar tânăra are acum nevoie de
sânge pentru a răzbate în lupta cu
boala. Aşadar, persoanele care au
grupa de sânge 01 (şi nu numai) şi
doresc să o ajute pe Cristina să tră-
iască, sunt rugate să doneze sânge
la Centrul de donări din Craiova, as-
tăzi, în intervalul orar 07:30 - 13:00,
sau în Bucureşti, la Centrul  de
transfuzie sanguină, strada Con-
stantin Caracas nr. 2, sector 1 (în
spatele Spitalului “Filantropia”), zil-
nic, specificând numele pacientului
- Cristina Claudia Paţa, şi locul in-
ternării – Spitalul Universitar Bucu-
reşti, Secţia de Hematologie. De ase-
menea, se pot face donări de sânge
şi în zilele următoare. Fratele Cris-
tinei, Marius Paţa, spune că boala a
debutat brusc în noiembrie 2013,
când a început să aibă probleme
serioase cu vederea şi dantura şi pe
care medicii le-au pus pe seama sar-
cinii. “Pe 17 ianuarie, ziua în care
am aflat teribila veste despre boală,
confirmată şi de analizele trimise în
Germania, ea se afla internată la
Secţia de Hematologie a Spitalului
Universitar Bucureşti, iar din 20 ia-
nuarie a început chimioterapia, chiar
dacă era însărcinată. Medicii ne-au
explicat că starea gravă în care se

O tânără bolnavă de
leucemie are nevoie
de sânge!

Cristina Paţa, o tânără de 29 de ani, din Craio-
va, era însărcinată în 7 luni şi jumătate când a fost
diagnosticată, pe 17 ianuarie a.c., cu o formă de
cancer cu evoluţie  rapidă – leucemie acută mielo-
blastică. Medicii nu-i dădeau bebe luşului nici o
şansă de supravieţuire, iar mamei doar 5 la sută, în
urma operaţiei de cezariană care a avut loc în urmă
cu mai bine de o săptămână, pe 10 februarie. Atunci
s-a întâmplat o minune, iar puiul de om, micuţa Ale-
xia Elena, care s-a luptat eroic cu chimioterapia, s-a
născut perfect sănătoasă, iar proaspăta mămică a
reuşit să fie stabilizată în urma unei intervenţii foar-
te rapide a patru medici. Tânăra mai are o fetiţă,
Maia, care peste câteva luni împlineşte 4 ani.

afla nu permitea amânarea tratamen-
tului. După prima cură de chimio-
terapie, am fost anunţaţi că bebe are
şanse nule de supravieţuire, iar
mama doar 5% atunci când se va
face cezariana, pentru că măduva
ei conţinea doar 10.000 de trombo-
cite, iar un om sănătos are minimum
150.000 – iar corpul ei nu a răs-
puns deloc la tratament”, a povestit
Marius Paţa, fratele Cristinei.

Cristina face a doua cură
de chimioterapie

 Şi, totuşi, pe 10 februarie a.c.,

şefii secţiilor de Hematologie, Chi-
rurgie, Anestezie şi Ginecologie de
la Spitalul Universitar Bucureşti au

hotărât de urgenţă să îi facă opera-
ţia de cezariană. Este ziua în care
Cristina a adus-o pe lume pe micu-
ţa Alexia Elena, care a cântărit 2.150
g, şi care s-a luptat eroic cu chi-
mioterapia. Acum, fetiţa este bine,
a luat şi în greutate şi e perfect să-
nătoasă, iar Cristina face o a doua
cură de chimioterapie, mult mai
agresivă, la care familia speră să re-
acţioneze. “Doamna doctor ne-a ex-
plicat că în acest moment ea are
nevoie de «vagoane de sânge» de la
persoane cu grupa sanguină 01.
Întrucât două treimi din persoanele
care au mers să doneze sânge marţi,
18 februarie a.c., au fost respinse
din diverse motive, persoanele cu
grupa 01 Rh pozitiv care doresc să
doneze sânge pentru Cristina tre-

buie să ştie că recoltarea se reali-
zează în anumite condiţii: donatorii
trebuie să mănânce de dimineaţă
(mâncare uşoară, fără carne, ouă
etc.), să bea multe lichide, să nu con-
sume alcool cu cel puţin 24 de ore
înainte de a dona, să nu fi avut vreo
intervenţie chirurgicală în ultimul
an, să aibă greutatea corporală pes-
te 55 kg, persoanele de sex feminin
să nu se afle în perioada menstrua-
ţiei şi nici în intervalul de 3-4 zile de
după aceasta, să nu aibă sau să nu
fi avut vreodată boli cronice (spre
exemplu diabet, hepatită etc)”, a mai
precizat Marius, fratele Cristinei.
Mai multe detalii în legătură cu do-
narea pot fi obţinute de la Marius
Paţa, tel.: 0766.32.31.05.

ALINA DRĂGHICICristina, împreună cu soţul Răzvan şi fiica cea mare, Maia.
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La sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, vineri, 14 februarie a.c.,
magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au admis apelul declarat
de Adrian petriºor Neaþã, de 21
de ani, din comuna Seaca de
Câmp ºi i-au redus acestuia
pedeapsa primitã pentru tâlhã-
rie. Instanþa a þinut cont de
prevederile Noului Cod de pro-
cedurã penalã, au desfiinþat, în
parte sentinþa pronunþatã de
Judecãtoria Craiova pe 19 no-
iembrie 2013 ºi, rejudecând

Tânãrul de 21 de ani din comuna
doljeanã Seaca de Câmp,  Adrian
Petriºor Neaþã, care a jefuit maga-
zinul de bijuterii „Buigold” din zona
Unirea, din Craiova, folosind un
pistol-brichetã, a obþinut reducerea
pedepsei la apel. La sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, Curtea de Apel
Craiova a admis apelul inculpatu-

lui reducându-i pedeapsa de la 5 ani
de închisoare la 2 ani închisoare cu
executare. Judecãtorii Curþii de
Apel Craiova au admis, vineri, ape-
lul declarat de Adrian Petriºor Nea-
þã, autorul jafului de la magazinul
de bijuterii din zona Unirea, din
Craiova, ºi i-au redus pedeapsa de
la 5 la 2 ani de închisoare.

cauza, l-a condamnat pe tânãr
la 2 ani de închisoare cu exe-
cutare, faþã de 5 ani cât pri-
mise pe fond. Hotãrârea nu
este definitivã, putând fi ata-
catã cu recurs, însã Curtea de
Apel Craiova a menþinut ares-
tarea preventivã a tânãrului.

Reamintim cã, pe 23 sep-
tembrie 2013, puþin dupã ora
16.00, Adrian Petriºor Neaþã,
cu faþa acoperitã ºi înarmat cu
un pistol (ce s-a dovedit ulte-
rior a fi un pistol-brichetã), a

ameninþat angajatele magazinu-
lui de bijuterii BUIGOLD ºi a
sustras mai multe bijuterii
din aur. Imediat dupã sãvâr-
ºirea faptei, autorul a fugit,
însã a fost imobilizat pe stra-
dã, în apropierea locului fap-
tei, de cãtre agentul principal
Marian Peptuºel, din cadrul
Secþiei 6 Poliþie Craiova. Au-
torul a fost dus la sediul Sec-
þiei 1 Poliþie, fiind identificat
în persoana lui Adrian Petriºor
Neaþã, de 21 de ani, din co-

muna Seaca de Câmp, iar pre-
judiciul cauzat, în valoare de
aproximativ 8.000 lei, a fost
recuperat în totalitate ºi resti-
tuit pãrþii vãtãmate. A fost

arestat, trimis în judecatã pen-
tru tâlhãrie, iar pe 19 noiem-
brie 2013 Judecãtoria Craio-
va l-a condamnat la 5 ani de
închisoare cu executare.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Curtea de Apel Oradea a admis,
luni, 17 februarie a.c., apelurile
declarate de fosta preºedintã a
organizaþiei de femei a PSD Dolj ºi

A câºtigat apelul:

Judecãtorii Curþii de Apel Oradea au admis, luni, apelul
declarat de Maria (Lili) Schutz, fostã preºedinte al orga-
nizaþiei de femei a PSD Dolj ºi consilier judeþean, împotri-
va sentinþei prin care fusese condamnatã la 12 ani de în-
chisoare pentru fraudarea Orser Oradea ºi Sere Codlea.

Schutz, împreunã cu alþi trei inculpaþi au fost gãsiþi vino-
vaþi de înºelãciune ºi au fost condamnaþi de Tribunalul
Bihor în mai 2013. Inculpaþii au declarat apel, iar Curtea
de Apel Oradea a desfiinþat sentinþa de pe fond, dispu-
nând rejudecarea cauzei.

fost consilier judeþean PSD Dolj,
Maria (Lili) Schutz, de Ion Dascãlu,
partenerul sãu de afaceri, Corneliu
Popa, fost preºedinte al CA ºi direc-

tor general al Agenþiei Dome-
niilor Statului (ADS) Bucu-
reºti ºi de Mihai Ciobanu,
ºeful Direcþiei de Urmãrire
Contracte de la aceeaºi
instituþie, în dosarul fraudãrii
Serelor Codlea ºi Orser
Oradea, ºi au dispus rejude-
carea dosarului la Tribunalul
Bihor.

Cei patru inculpaþi au fost
trimiºi în judecatã de procu-
rorii DNA, în decembrie
2007, fiind acuzaþi de frauda-
rea societãþilor Orser Oradea
ºi Sere Codlea cu peste
5.000.000 de euro, prin
societãþile pe care le contro-
la. Potrivit anchetatorilor,
devalizarea celor douã firme
s-a fãcut cu complicitatea
partenerului sãu de afaceri,
Ion Dascãlu, ºi a conducerii
de la acea vreme a Agenþiei
Domeniilor Statului (ADS).
Procurorii susþineau în
rechizitoriu cã Lili Maria
Schutz a indus în eroare ADS
cu ocazia încheierii ºi derulã-
rii contractelor de privatizare
a celor douã societãþi, avân-

du-i complici pe Ion Dascãlu,
partenerul sãu de afaceri, Corneliu
Popa, fost preºedinte al Consiliului
de Administraþie ºi director general
al ADS Bucureºti, ºi Mihai Ciobanu,
ºeful Direcþiei de Urmãrire Contracte
din cadrul ADS. Procurorii antico-
rupþie au susþinut cã Lili Schutz nu
dispunea de finanþarea necesarã
privatizãrii ºi nici nu a respectat
clauzele referitoare la investiþiile
asumate, aducând firmele în stare de
insolvenþã. 

Pe 28 mai 2013, judecãtorii de la
Tribunalul Bihor pronunþau sentinþa
în dosar, Lili Schutz fiind condamna-
tã la 12 ani de închisoare cu execu-
tare, în timp ce partenerul ei de
afaceri, Ion Dascãlu, a primit 2 ani
de închisoare, Corneliu Popa, 10 ani
de închisoare, iar Mihai Ciobanu,
ºeful Direcþiei de Urmãrire Contracte
al ADS, 10 ani de închisoare.

Toþi inculpaþii au declarat apel,
soluþionat acum de Curtea de Apel
Oradea. Instanþa a admis apelurile
inculpaþilor, a desfiinþat sentinþa
Tribunalului Bihor ºi a trimis cauza
spre rejudecare la aceeaºi instanþã:
„S-au admis apelurile declarate de
apelanþi, s-a desfiinþat sentinþa
atacatã ºi s-a dispus rejudecarea
cauzei de cãtre Tribunalul Bihor”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
Curþii de Apel Oradea.

Poliþiºti din cadrul Centrului de Analizã ºi
Prevenire a Criminalitãþii, împreunã cu ofi-
þeri ai Serviciului Rutier din cadrul IPJ Dolj
au fost prezenþi, ieri, la Colegiul Naþional
ªtefan Velovan din Craiova unde s-au întâl-
nit ºi au stat de vorbã cu elevi din clasa a I-
a. Poliþiºtii au prezentat câteva reguli pe care
copiii trebuie sã le respecte, ca participanþi
la traficul rutier în calitate de pietoni, urmã-
rindu-se în special prevenirea accidentelor
în care micii ºcolari ar putea fi implicaþi pe
fondul neatenþiei. Au urmat apoi recoman-
dãrile fãcute de poliþiºti pentru situaþiile de
infracþiuni de furt din locuinþã sau din buzu-
nare, dar ºi mãsurile pe care trebuie sã le
adopte pentru a nu fi victime în cazul in-
fracþiunilor de violenþã. Ca de fiecare datã,
prin joc ºi exemple concrete, poliþiºtii le-au
prezentat ºcolarilor regulile privind apelarea
numãrului de urgenþã 112 ºi riscurile la care
se expun dacã îl utilizeazã greºit. La finalul
întâlnirii, cei mici au promis cã vor respecta
regulile de circulaþie ºi legea.

Poliþiºtii, în mijlocul
elevilor de la
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La 1901, Pleniþa avea deja pes-
te 6.000 de locuitori, o bisericã
cu hramul „Sfântul Nicolae”, douã
ºcoli (una de bãieþi ºi una de fete),
12 cârciumi ºi douã mori cu
aburi. Ca ºi acum, terenul era unul
de ºes, iar pe cele 810 hectare ale
sale se producea îndeosebi un
„vin negru”, care începuse sã fie
vestit în zonã. Aici îºi aveau ate-
lierele 27 de meseriaºi, între care
cei mai mulþi erau dogari ºi ciz-
mari. Cel mai important eveniment
din viaþa satului era, pe atunci,
bâlciul din luna iulie, care nu avea
nici o legãturã cu sãrbãtoarea bu-
jorului de acum.

Pleniþa a pãstrat ºi acum fer-
mentul unei localitãþi bine înche-
gate. Deºi brand-ul sãu este bu-
jorul sãlbatic, care creºte nestin-

Când spui Pleniþa, gândul te duce
la pãdurea cu bujori sãlbatici româ-
neºti, rezervaþie renumitã, despre
care se ºtie cã este unicã în þarã. Dar
dacã ai timp sã zãboveºti puþin pe
strãzile comunei, descoperi ceva la fel
de interesant aici. Localitatea este
vie, nu doar prin animaþia vizibilã, cât
ºi prin frapantul spirit gospodãresc.
Nu existã o palmã de pãmânt nemun-
cit ºi nici vreo casã de vânzare. Oa-

menii nu pleacã la muncã în strãinã-
tate ºi nu-ºi trimit trimit copiii sã în-
veþe în alte sate. Comuna are apã
potabilã încã din anii 70, este canali-
zatã în totalitate ºi asfaltatã în mare
parte. Cu simþul rigorii unui fost ofi-
þer al armatei române, primarul Puiu
Calafeteanu spune cã îºi doreºte
acum sã revitalizeze ºi o parte din
fostele fabrici de industrie uºoarã
care funcþionau în localitate.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

gherit în pãdurea de 1.200 de hec-
tare, arie protejatã, localitatea pul-
seazã plinã de viaþã, distingându-
se prin simþul gospodãresc al lo-
cuitorilor, un detaliu care necesi-
tã însã timp pentru a fi observat.
„Aici nu existã nici o casã de vân-
zare”, ne spune, tranºant, din ca-
pul locului, primarul Puiu Calafe-
teanu. ”Chiar ºi cei care au plecat
de aici refuzã sã-ºi vândã casele
pe care le-au moºtenit de la pã-
rinþi. Vecinii mei locuiesc în Bu-
cureºti, dar vara vin, la fiecare
ºfârºit de sãptãmânã, acasã. Au
vie în curte, boltã de viþã mare...
mai fac un grãtar, se relaxeazã. Îi
vãd cã sunt foarte ataºaþi de lo-
curile acestea ºi mi-e foarte drag
de ei. Ca ei sunt multe familii care
þin de casele bãtrâneºti”.

Apã ºi canalizare
în aproape toatã
comuna

Încercând sã aflãm ce-i þine pe
locuitorii din Pleniþa aproape de
locul natal, tot primarul Puiu Cala-
feteanu ne-a dat câteva indicii. Pe
lângã ataºamentul faþã de plaiurile
copilãriei, un lucru care îi convin-
ge pe oameni sã rãmânã acasã sunt
ºi condiþiile care li se oferã. „Avem
apã ºi canalizare aproape în toatã
comuna. Mai sunt vreo 5-6 kilo-
metri, în nordul localitãþii, pe care
nu am reuºit sã îi prin-
dem, dar anul acesta
încercãm sã asigurãm
ºi acolo canalizarea.
Aceste lucruri contea-
zã foarte mult pentru
oameni. Fiecare ºi-a
amenajat o micã baie,
bucãtãrie cu tot ce tre-
buie ºi nu au de ce sã
mai plece la oraº, nu
mai existã aceastã ten-
taþie a confortului”.
Pleniþa a avut reþea de
alimentare cu apã încã
din anii 70. Pentru cã
aici funcþiona o unita-
te militarã, apa a fost
adusã de la Orodel. În anul 2006,
Pleniþa se numãra între puþinele lo-
calitãþi din þarã care au reuºit sã
obþinã fonduri europene pentru
introducerea apei potabile în toa-
tã comuna. „Avem în jur de
1.500 de abonaþi care plãtesc ser-
viciile cãtre Compania de Apã Ol-
tenia. Tot consumul de apã este
contorizat ºi oamenii sunt mul-
þumiþi”, mai spune primarul. Aici
tariful nu depãºeºte 3,6 lei pe
metru cub de apã.

Fabrica de uleiuri
eterice, o investiþie
promiþãtoare

Pânã în 1994, Pleniþa se putea
lãuda cu mai multe fabrici, toate
cu o producþie bunã pentru care
era nevoie de lucru în trei schim-
buri. Aici funcþiona o fabricã de
mase plastice, una de mobilã ºi
alta în care se fabricau piese auto
pentru IRA. „Nu exista om care
sã nu aibã de lucru atunci. Toate
fabricile mergeau, se lucra în trei
schimburi ºi se putea vorbi de o
industrie care funcþiona. Din pã-
cate, aceste fabrici nu mai existã
acum, unele nici mãcar la stadiul
de clãdiri”. La câþiva ani dupã
Revoluþie, fabricile care asigurau
locurile de muncã pentru multe

comune din jur s-au închis, iar
în timp au devenit niºte ruine.
Existã însã un plan al primarului
de a recupera o pãrticicã din
acest lanþ. „Aici a funcþionat ºi o
fabricã de uleiuri eterice. Se pro-
duceau multe esenþe parfumate,
îndeosebi uleiul de lavandã. S-ar
putea face ºi acum tot felul de
uleiuri aromatice pentru masaj ºi

alte întrebuinþãri. Deja a cumpã-
rat-o cineva, iar eu m-am decis
sã îi asigur tot sprijinul necesar”.
Din fosta fabricã de uleiuri eteri-
ce au rãmas mai multe utilaje care
l-ar ajuta pe investitor sã nu o ia
chiar de la zero.

Viticultura,
o tradiþie de sute
de ani

Locuitorii din Pleniþa nu îi aº-
teaptã însã pe investitori. Ca ºi

în urmã cu 100 de ani, oamenii
pun mare preþ pe viticulturã.
Aproape 300 de hectare sunt cul-
tivate cu viþã-de-vie de mai mul-
te soiuri: Sauvignon, Feteascã
Albã ºi Riesling, pentru vinurile
albe, ºi Feteascã Neagrã pentru
vinurile roºii. „Avem ºi niºte so-
iuri hibrid, cum ar fi zaibãrul ro-
mânesc ºi zaibãrul franþuzesc.

Ultimul e un
strugure cu bob
mai mic, care se
coace târziu, la
sfârºitul lunii
octombrie. Nu
existã familie sã
nu aibã un petic
de vie, câte 10-
15 ari de fieca-
re. Acum e o
adevãratã între-
cere, care are
via mai bine în-
grijitã...”, spune
primarul. Dupã
un atac al filo-

xerei, la sfârºitul secolului al
XIX-lea, prima viþã a fost adusã
în Pleniþa de la Negotin, din Iu-
goslavia. Aproape 50 de ani mai
târziu, viile se întindeau la Pleni-
þa pe 550 de hectare, ocupate, în
cea mai mare parte, cu soiuri
valoroase Pinot, Riesling italian,
Treminer, Muscat Ottonel, Mus-
cat Hamburg, Cabernet sau Sau-
vignon, dar ºi soiuri româneºti ca
Tãmâioasa, Feteasca Albã sau
Feteasca Neagrã. Atunci produc-
þia de vin era de 450 de vagoane.

La Pleniþa locuiesc multe cadre militare de la fosta unitate care a existat
în comunã. Maiorul Dan Cârtog este unul dintre cei mai activi pensio-
nari, care nu ezitã sã vinã la primãrie pentru a-l informa pe primar despre
ce se mai scrie cu referire la comunã. „Vã rog sã-l menþionaþi în articol
pentru cã meritã. Este unul dintre pensionarii care þin foarte mult la aceastã
comunã”, ne-a sugerat primarul Puiu Calafeteanu.

Pe 17 mai, când pãdurea de la Pleniþa va fi plinã de bujori sãlbatici,
Primãria va organiza tradiþionala „Sãrbãtoare a bujorului”. Ca în fiecare
an, sunt aºteptaºi peste 10.000 de participanþi, atât din localitãþile înveci-
nate, cât ºi din alte oraºe ºi comune ale Doljului.
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GEORGE POPESCU

Gâlceava actualei Puteri cu Ţara şi îndeo-
sebi cu propriul electorat a depăşit, de-acum,
cota oricărei aşteptări. Mai vechi şi mai noi
incertitudini, bănuite nepotriviri şi inadecvări
nu doar de viziuni politice cât mai cu seamă
de simandicoase coterii au spuzit, în aceste
zile, de sub firavele pojghiţe ale unei coaliţii
ajunse în condiţia unei căsnicii imposibile.

Sunt săptămâni bune de când, maceraţi
de incredibile ambiţii – personalizate la vârf
ori doar asimilabile unor mici nuclee prota-
goniste – pesediştii şi peneliştii oferă Ţării,
zi de zi, în cele mai extravagante serate tele-
vizive în format de cancan, nişte dispute ce
nu-şi mai pot ascunde atributul de păruieli.

Cum s-a ajuns aici? – iată o întrebare pe
care, în pofida reverberaţiei ei aproape vehe-
mente în conştiinţa cetăţenilor de rând, nimeni
din anturajul actualei Puteri nu pare să şi-o
pună. N-am înţeles şi nici n-am acceptat, în
debutul Guvernării usedistă, supralicitarea peste
normă a obsesiei Băsescu. Oricât de justifica-
tă în intenţia ei primară, ar fi trebuit fie tratată
cu gravitatea pe care o impunea, în parametrii
actului politic responsabil şi eficient, fie adop-

tată în termenii unei neutralizări, prin ignorare
şi, eventual, tăcere, a ipochimenului personaj.
Nu s-a întâmplat, iar respectivul, dintr-un li-
der zdrenţuit şi autodizolvat, s-a trezit revigo-
rat, resuscitat chiar din moartea clinică şi, pe
deasupra, continuu aprovizionat cu muniţie şi
cu surplusuri de oxigen la care, cred, nici nu
mai îndrăznea să viseze.

Să ne amintim că fostul edil al Capitalei
şi-a atribuit, în tentativa sa de accedere la
Palatul Cotroceni, suspecta şi insolita pre-
tenţie de „jucător”. Nu s-a înţeles prea bine
la acea vreme ce anume urma să reprezinte
acest atribut împrumutat oarecum ambian-
ţei cazinourilor. Ori, aşa cum avea să se şi
confirme, întrecerilor de pe maidan, în care
insolenţa de limbaj şi sictirul comportamen-
tal îi erau intrinseci virtuţi.

Tare mă tem că deznădăjduita ură a clov-
nescului „jucător”, pe post de „căpitan” al
unei naţionale manevrate ca un vas condus
mereu în derivă a sfârşit prin a genera un fel
de viral de care aveau să se contamineze şi
adversarii săi: şi Victor Ponta şi Crin Anto-
nescu, sub nefaste şi continue aţâţări din

partea propriilor camarile, n-au mai reuşit,
de la preluarea Puterii, să se sustragă conta-
minării, de comportament şi de discurs, al
celui pe care îşi propuseseră şi ne promise-
seră să-l scoată măcar din …teren, dacă să-
l trimită direct acasă.

Şi nu doar că n-au reuşit, dar, aşa cum
spuneam, l-au repus în funcţiune, ca şi cum
l-au întors de la…groapă.

Între timp, scandalul în perimetrul propriei
căsnicii a depăşit orice limită admisibilă: nu
mai lipseşte decât înjurătura fără perdea şi,
de ce nu, poate chiar pălmuirea: fizică, fiind-
că toate celelalte sunt deja în plin spectacol.
Unul greţos, din moment ce nu contenesc
altercaţiile egal împrumutate, ambiţurile fă-
loase, aluziile în pragul abjecţiei. Nu mai miră
pe nici unul din cele două fronturi că discur-
sul agresiv angajează, făţiş, o mare cotă de
ipocrizie. Nimeni – din stafful lui Ponta şi nici
al lui Antonescu – nu pare a avea curajul de
a-i trage de mânecă obligându-i la un mo-
ment, măcar unul singur, de luciditate şi de
înţelepciune. Semn, tot ce se poate, că le duc
lipsa la amândouă. E inimaginabil cum un

premier, altminteri titrat şi bănuit cu un me-
diu orizont de cultură şi de educaţie, accep-
tă, de mai bine de un an, situaţia de un evi-
dent ridicol de a se lăsa slujit de propriul so-
cru. După cum, de cealaltă parte, nu i s-a
sugerat lui Antonescu să-şi consulte, în con-
trapartidă cu ciracii de serviciu, „gigeii” pa-
razitaţi de incultură ori surclasaţi de nemeri-
tate promovări, pe cei câţiva liberali patriar-
hali pe care încă îi mai are.

Şi în timp ce onctuosul spectacol îşi ur-
mează cursul său într-un joc al parodicului
declasat, Ţara îşi linge rănile, tot mai stupe-
fiată de ratarea a încă unei şanse. De parcă
nenorocul i s-ar lipi de destin. De parcă ni-
mic din istoria acestor ultimi ani, bezmetici,
dar încă ahtiaţi de speranţa unui viraj spre
normalitate, nu ar fi contat şi nu ne-ar fi slujit
în revenirea la cele mai fireşti decizii: o gu-
vernare serioasă, cu obiectivele pe masă, cu
fapte şi acţiuni împlinite şi termene precise.
Să nu se uite faptul că, din 1992 încoace,
toate victoriile electorale au fost, de fapt, efec-
te ale propriilor înfrângeri ale vremelnicilor
puteri guvernante. Nimic mai mult.

Incredibila turmentare

Lucrătorul „principal” Popa Va-
sile, din Poliţia Locală a municipiu-
lui Craiova, îşi făcea impasibil ron-
dul, în Parcul Romanescu, în di-
mineaţa zilei de 5 august 2012,
respirând aer curat şi contemplând
peisajul remontant. Deşi era o zi
de duminică, aleile parcului erau
goale,  practicanţii de jogging îşi
cam terminaseră treaba, în jurul
orei 10,40, când „principalul” Popa
Vasile a dobândit, dintr-odată, poftă
de organ de ordine. Ferm. Şi a de-
pistat un biciclist care rula, liber
ca pasărea cerului, pe o alee „nea-
menajată în acest scop”, în opinia
lui, de rătăcit în Poliţia Locală a

Un şmecher analfabet
din Poliţia Locală face
procese verbale false

municipiului Craiova. Procesul ver-
bal constatator întocmit de Popa
Vasile este o mostră de analfabe-
tism şi de parşivenie fără margini,
oric um fără legătură cu statutul
de funcţionar public . Că „prin-
cipalul” Popa Vas ile scrie cu pi-
cioarele, în dispreţul normelor
elementare ortografic e,  e treaba
celor care îl ţin în bătătură. Pro-
babil că nu e singurul în această
ipostază. Să revenim: la întocmi-
rea procesului verbal de contraven-
ţie, „inventând” o faptă, dincolo de
combativitatea orală, ca aceea a lui
Crăcănel în căutarea lui Pampon,
Popa Vasile avea nevoie de un...

martor. Care nu se zărea prin
împrejurimi. Aşa că în pro-
c esul verbal -  seria PL
nr.0010147 – apare numele
unui anume Călin Mihai,
„domiciliat în Călăraşi, str.
Sloboziei nr.7, judeţul Călăraşi”.
Un martor realmente inventat,  fi-
indcă interesându-ne,  strada Slo-
boziei se numeşte de fapt... Pre-
lungirea Sloboziei şi ar  fi greu de
crezut că „numitul Mihai Călin”,
care mâzgăleşte ceva pe proc esul
verbal, chiar  să nu ş tia unde do-
miciliază. Poliţia Locală a munici-
piului Craiova are aportul său, de
luat în seamă, în c eea ce numim

menţinerea liniştii şi ordinii publice.
Prin trecerea la noul statut, cel de
poliţie locală, de la cel de poliţie
comunitară, s-au preluat in corpo-
re toţi angajaţii. Că unii n-au ce că-
uta în poliţie, pentru că sunt real-
mente analfabeţi şi funciarmente
şmecheri, fiindu-le străin dialogul
civilizat, ca să nu vorbim de instan-
ţă cooperatoare, slujitoare, cordia-
lă, este o realitate, dar când mai sunt

şi de rea credinţă, atunci lucrurile
se complică. Procesul verbal din 5
august 2012 întocmit de agentul
constatator „principal” Popa Vasile
poate fi consultat de şefii săi ierar-
hici, pentru a se convinge de ceea
ce spuneam. Motiv îndreptăţit de
a-l trimite să-şi refacă, încă o dată,
acum cu temeinicie, clasele a III-a
şi a IV-a, care i-ar fi suficiente.

(M. Alexandru)

Un nou atelier
de educaţie
„Bios-Art”
la Muzeul
Olteniei

Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Ol-
teniei organizează astăzi, începând cu ora
10.00, un nou modul din cadrul atelierelor
de educaţie animalieră plastică „Bios-Art”.
Manifestarea cultural-educativă va fi reali-
zată împreună cu preşcolarii de la Grădiniţa
„Traian Demetrescu” – Structura Iedera,
îndrumaţi de profesorii Cornelia Alinei şi Ilea-
na Adriana Cojocaru. Şeful Secţiei de Ştiin-
ţele Naturii, muzeograf dr. Cornelia Chimiş-

liu, va prezenta materialul „Flutu-
rii – prietenii dragi ai copiilor”,
prin intermediul căruia participan-
ţii vor face cunoştinţă cu specii de

fluturi din fauna României şi vor afla unele
curiozităţi despre morfologia, biologia şi eto-
logia acestora. Utilizând ca materiale princi-
pale de lucru cojile de portocale, cei mici
vor realiza diverse obiecte inspiraţi de pre-
zentarea multimedia susţinută de specialis-
tul secţiei.  La parterul Secţiei de Ştiinţele
Naturii va fi deschisă o expoziţie cu aceste
creaţii, publicul fiind invitat să le voteze pe
cele mai interesante şi bine realizate.

Ministerul Educaţiei
organizează
un concurs
pentru acordarea
certificatului de
“Şcoală Europeană”

Ministerul Educaţiei organizează un concurs pentru acordarea certificatului de
“Şcoală Europeană”. La competiţie pot participa toate şcolile care au fost sau sunt
implicate în programe europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Certificatul ”Şcoală Europeană” este va-
labil pentru o perioadă de trei ani, după care
şcoala trebuie să candideze din nou pentru a
reconfirma titlul obţinut. Vor fi evaluate ca-
litatea şi coerenţa managementului şcolii pre-
cum şi impactul pe care activităţile derulate
în cadrul proiectelor europene l-a avut asu-
pra culturii organizaţionale a şcolii. Şcolile
trebuie să îşi depună candidatura până pe

18 martie. Dosarul trebuie să conţină for-
mularul de candidatură completat, un porto-
foliu ilustrativ, proiectul de dezvoltare insti-
tuţională, planurile manageriale anuale 2011-
2012, 2012-2013 şi 2013-2014 precum şi
avizul inspectoratului şcolar. Lista unităţilor
de învăţământ declarate câştigătoare va fi
publicată pe siteul Ministerului Educaţiei
după data de 28 aprilie 2014.
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Astfel, primele douã poziþii au
rãmas neschimbate însã pe locul
3 a urcat judeþul Olt, ocupantul
poziþiei a ºasea în urma cu 6 luni.
Judeþul Vaslui a urcat o poziþie
în clasament de pe locul 5 pe lo-
cul 4 la fel ca judeþul Dolj, de pe
locul 6 pe locul 5. Judeþul Tul-
cea a coborât de pe poziþia a pa-
tra pe locul 6 urmat fiind de ju-
deþul Cãlãraºi care a rãmas pe
aceeaºi poziþie 8 ocupatã ºi în
luna iunie 2013. Lucrurile par a
se fi înrãutãþit în judeþul Telor-
man care a ajuns pe poziþia a
opta dupã ce ocupase locul al
treilea în clasamentul realizat în
vara anului trecut.

Pozitia a noua este ocupatã de
judeþul Iaºi care, la rândul sau a
coborât o poziþie comparativ cu
topul realizat cu 6 luni mai devre-
me. Municipiul Bucureºti ocupa în
luna decembrie poziþia a 17-a com-
parativ cu locul 18 ocupat în luna
iunie. Peste media naþionalã se si-
tueazã ºi judeþele Satu-Mare, Co-

Judeþul Dolj pe loculJudeþul Dolj pe loculJudeþul Dolj pe loculJudeþul Dolj pe loculJudeþul Dolj pe locul
cinci la credite restantecinci la credite restantecinci la credite restantecinci la credite restantecinci la credite restante

Datele BNR pentru finalul anului
2013 ne aratã ca, deºi ponderea restan-
þelor raportatã la totalul creditelor a
continuat sã creascã în ultimele ºase
luni, judeþul cu cele mai mici restanþe
a rãmas în continuare Gorj urmat de

judeþul Dâmboviþa. Analiºtii FinZoom-
.ro au realizat în luna iunie 2013 un
top al restanþelor din fiecare judeþ.
Comparativ cu acea perioadã, acelaºi
clasament realizat pe datele din luna
decembrie aratã mici modificãri.

vasna, Bacãu, Caraº-Severin, Con-
stanþa, Buzãu, Ialomiþa, Mureº,
Vrancea, Prahova ºi Bihor.

Consumatorii pot suna
pentru sesizãri în domeniul
financiar-bancar

Ultimele 3 poziþii ale clasamen-
tului sunt ocupate de judeþele Su-
ceava, Vâlcea ºi Sãlaj cu o pon-
dere a restanþelor în totalul credi-
telor aflate în derulare de peste
20% (21,78%, 22.79% ºi respec-
tiv 26,27%). „Consumatorii au la
dispoziþie un numãr de telefon
unic – 021.9615, la care pot suna
pentru consiliere, consultanþã sau
sesizãri în domeniul financiar-ban-
car. Numãrul este cu tarif normal
în reþeaua Romtelecom, apelabil
din toate reþelele, iar informarea
ºi consilierea consumatorilor se
va acorda cu titlu gratuit”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de pre-
sã al Asociaþiei Naþionale pentru
Protecþia Consumatorilor.

Asociaþia Naþionalã pentru Pro-
tecþia Consumatorilor ºi Promova-
rea Programelor ºi Strategiilor din
România – InfoCons (www.pro-
tectia-consumatorilor.ro ), unica
organizaþie din România cu drep-
turi depline în Consumers Interna-
tional, este o asociaþie de consu-
matori neguvernamentalã, repre-
zentativã, de drept privat– mem-
brã fondatoare a Federaþiei Asocia-
þiilor de Consumatori.

www.FinZoom.ro, portalul de comparatii produse ºi servicii finan-
ciare, a aniversat împlinirea a 7 ani de informare ºi educare a consu-
matorilor români de produse financiare, fiind câºtigãtorul pentru doi
ani consecutivi al Premiului Internetics pentru “Cel mai Bun Site de
Servicii Financiare”.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Global Commercium
Development a implementat
proiectul „FPC eficient -
Format, Performant,
Calificat”, proiect cofinan-
þat din Fondul Social
European prin Programul
Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013. Ca
urmare a implementarii
acestui proiect, la nivelul

judeþului Dolj, 800 de persoane angajate au beneficiat de
activitãþi de informare asupra formãrii profesionale continue,
iar 84 de persoane au beneficiat de activitãþi specifice de
consiliere ºi orientare profesionalã, de programe de formare
profesionalã continuã. Ele au obþínut, astfel, certificãri în
meseriile: lucrãtor în tricotaje-confecþii, lucrãtor în filaturã-
þesãtorie, lucrãtor în confecþii piele ºi înlocuitori, cusãtor
piese din înlocuitori. Mâine, ora 10.00, la Camera de Comerþ
ºi Industrie Dolj se va face bilanþul acestui proiect, moment
în care se vor trage concluzile ºi se vor creiona noi proiecþii.

“FPC eficient – Format,
Performant, Calificat”,
la final

Banca Comercialã
Românã (BCR) reduce,
începând din aceastã
sãptãmânã, dobânzile pentru
creditele de consum în lei
garantate cu ipotecã
(Maxicredit) cu 1,25%.
Astfel, dobânda la creditele
de consum în lei garantate
cu ipotecã (Maxicredit)

scade pânã la 5,75%, fixã pe 5 ani ºi ulterior variabilã
ROBOR 6 luni + 2,5%, pentru clienþii care îºi încaseazã
salariul în cont la BCR. Avantajele creditului de nevoi
personale cu ipotecã ar fi pe de o parte cã se pot folosi banii
din credit cum doreºte clientul; existã posibilitatea refinanþãrii
creditelor contractate la alte bãnci ºi în acest caz perioada de
creditare  maximã poate ajunge pânã la 25 de ani, iar comisi-
onul de analiza este 0; creditul se acordã fãrã aport propriu ºi
dobânda la credit va fi cu 0,5 puncte procentuale mai
micã dacã ai deja salariul la BCR.

Perioada de creditare
maximã poate ajunge
pânã la 25 de ani

Revizuirea Constituþiei
trebuie sã corecteze acele
prevederi care permit
interpretãri arbitrare,
dispute instituþionale ºi sã
garanteze separarea atribu-
þiilor ºi puterilor în stat,
susþine Alina Gorghiu,
deputat PNL. Parlamentarul
libreral mai spune cã a aflat
cu surprindere cã, printr-o
decizie recentã, Curtea

Constituionalã susþine cã este neconstituþional articolul 103
din proiectul de revizuire, respectiv. „Acest articol este
extrem de important, fiind parte a arhitecturii întregii revi-
zuiri prin care ne propunem sã evitãm pe viitor crize precum
cele care au marcat existenþa noastrã politicã din ultimii ani.
Conform acestei prevederi, pe care PNL o susþine, ca si
colegii de alianþã, la momentul discutãrii în Comisia pentru
revizuire, niciun viitor preºedinte nu va mai putea spune
“Statul sunt eu!” sau “Pun pe cine vreau eu premier!”,
abordãri incompatibile cu statul de drept ºi cu conceptul de
democraþie”, susþine Alina Gorghiu.

„Revizuirea Constituþiei
trebuie sã corecteze acele
prevederi care permit
interpretãri arbitrare”

Oltenii îºi plãtesc datoriile....Oltenii îºi plãtesc datoriile....Oltenii îºi plãtesc datoriile....Oltenii îºi plãtesc datoriile....Oltenii îºi plãtesc datoriile....Oltenii îºi plãtesc datoriile....Oltenii îºi plãtesc datoriile....Oltenii îºi plãtesc datoriile....Oltenii îºi plãtesc datoriile....
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Potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului ªcolar jude-
þean Dolj, proba s-a desfãºurat
în condiþii reale de examen, la
aceasta participând un numãr
de 5.407 dintr-un total de
5.991 elevi înscriºi. Astãzi,
elevii vor avea emoþii la proba
scrisã la matematicã, iar pe 20
februarie, la Limba ºi Literatu-
ra maternã. Evaluarea lucrãri-
lor se va efectua în centre
zonale de evaluare în confor-
mitate cu prevederile din
Metodologie, iar rezultatele
vor fi afiºate pe 7 martie a.c.
la avizierele unitãþilor de
învãþãmânt, urmând ca

Ieri a avut loc prima probã din cadrul simulãrii Evaluãrii Naþionale
pentru elevii de clasa a VII-a, la limba ºi literatura românã, în 157 de

centre de examen din judeþul Dolj.

Sunt unul dintre indivizii cau-
cazieni cu trãsãturi asiatice. Ha-
bar n-am de unde vin! Cercetând
spre rãdãcina arborelui meu ge-
nealogic descopãr o strã-strã-
strã-strãbunicã grecoaicã. Dar n-
am un nas tipic grecesc. Nu! Eu
am ochii uºor oblici… Probabil
de-aici a început totul.

Îmi place ºi mã intrigã tot ce este
legat de Asia. Am iubit de la înce-
put poveºtile cu gheiºe ºi shoguni,
am fost fascinatã de junzi, de co-
dul de onoare al samurailor, dar ºi
de faptul cã, fãrã sã ºtiu iniþial de-
spre ce e vorba, am apreciat ºi
îmbrãþiºat principii confucianiste,
am descoperit subtila simbolisticã
chinezã ºi „nobilii” ei: orhideea,
bambusul, crizantema ºi ume(cai-
sul japonez), frumuseþi rafinate
folosite în arta chinezeascã pentru
a face referire la cultura junzu. Am
fãcut parte, la vârsta potrivitã,
dintr-un club de manga ºi sufletul
meu este încã acolo.

M-am plimbat ceva prin bãtrâna
Europã. Am vãzut locuri magice,
pline de istorie ºi oameni deosebiþi.
M-am plimbat ºi în Lumea Nouã.
Am vizitat Canada ºi Statele Unite.
Am observat ºi admirat spiritul de

examenele propriu-zise sã
înceapã pe 23 iunie a.c.
“Totodatã, în fiecare unitate
de învãþãmânt se analizeazã
rezultatele, se elaboreazã un
plan de acþiune ce cuprinde
mãsuri de remediere pentru
ameliorarea ºi îmbunãtãþirea
acestora. Unitãþile de învãþã-
mânt care obþin rezultate
necorespunzãtoare vor fi
monitorizate ºi îndrumate
permanent de cãtre Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean în
vederea creºterii calitãþii în
actul educaþional. Aceste
simulãri ºi evaluãri pe parcurs,
desfãºurate pe baza unor

proceduri standard la nivel
naþional, sunt extrem de
importante ºi de necesare. Ele
reprezintã o radiografie a
sistemului de învãþãmânt, oferã
rezultate comparabile ºi permit
acþiunea pe douã paliere. Pe de
o parte, profesorii vor avea
posibilitatea sã intervinã din
timp, prin mijloace specifice,
pentru a remedia problemele
punctuale ºi a îmbunãtãþi
rezultatele finale. Pe de altã
parte, Ministerul Educaþiei
Naþionale va dispune de un tip
de feed-back care îi va permite
sã introducã mai multã coeren-
þã în politicile educaþionale ºi

sã creascã performanþa ºi
calitatea sistemului de învãþã-
mânt”, precizeazã un comuni-

cat de presã al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Fascinaþia Asiei

învingãtor, încrederea deplinã în
forþele proprii caracteristice  oame-
nilor acestor locuri ºi am fost sur-
prinsã cât de mândri erau de oraºul
lor vechi de… 600 de ani, neînþele-
gând de ce noi nu reuºim sã evi-
denþiem ºi sã ne mândrim cã trãim
în Pelendava, atestatã istoric pe vre-
mea când indienii erau singurii stã-
pâni ai Americii.

Da, sunt un om norocos. La 21
de ani am fãcut deja ceea ce am
descris mai sus. Credeþi cã mi se
pare suficient? Nu! Nimic din ceea
ce am vãzut nu mi-a abãtut atenþia
de la mirajul asiatic. Îmi doresc sã
ajung acolo! Oare cum o fi sã vizi-
tez muzeul în care se aflã cel mai
vechi pergament, din secolul III
î.Hr.? Ce-ar însemna sã mã pot
plimba pe Marele Zid Chinezesc cel
început în secolul VII î.Hr. ºi a
cãrui construcþie pânã la forma de
astãzi s-a întins de-a lungul a 2000
de ani? Asta da „rãbdare chine-
zeascã”! Sincer, trebuie sã mã con-
centrez ceva ca sã realizez cu ade-
vãrat cât trebuie sã mã întorc în
timp cu gândul pânã la momentul
în care, undeva în Asia, cineva a
inventat pergamentul sau a pus
prima cãrãmidã la baza zidului.

Simt uneori cã istoria apasã. Din
fericire nu striveºte! Consider cã aºa
se face cã poporul chinez nu a rã-
mas sã trãiascã doar din reuºitele
strãmoºilor, ci se ridicã proaspãt ºi
tânãr, capabil de noi minuni în fie-
care zi. Nu cred cã mai este cineva
care sã nu fi auzit în ultimul timp
despre cel mai lung pod peste ma-
re(!)The Jiaozhou Bay Bridge, de-
spre Ark Hotel de 15 etaje dat la
cheie în 6 zile, despre clãdirea de
30 de etaje construitã pe malul unui
lac din provincia Hunan în 360 de
ore, despre Shanghai Tower cel de
632 de metri, despre cel mai mare
baraj de acumulare din lume, The
Three Gorges, în provincia Hubei,
despre cel mai mare mall din lume -
New South China Mall, din oraºul
chinez Dongguan, despre… multe
altele. ªi toate acestea sunt fãcute
de chinezii de astãzi, de acei chi-
nezi care aratã o sincerã prietenie
þãrii mele ºi oamenilor ei.

Bunica mea, profesoarã de ma-
tematicã „de stil vechi”, nu m-a
iertat niciodatã cã am ales dome-
niul umanist pentru pregãtirea mea
licealã ºi, mai târziu, universitarã.
Mi-a reproºat mereu cã am „min-
te de matematicã” ºi cã o irosesc.
Acum, la 80 de ani ai ei, am reuºit
sã-i demonstrez la ce o folosesc:
sã învãþ „limbile cu beþe” J. Da,
scriu ºi vorbesc biniºor în japo-
nezã ºi coreeanã. Acum mã apuc
de chinezã. ªi cum credeþi cã o
pot învãþa mai uºor ºi mai temei-
nic? Fãcând o „baie de limbã”,
evident! Deci, încã un motiv sã-
mi doresc ºi sã lupt sã ajung în
China. Uraþi-mi succes!

OZANA LISANDRA IONICÃ
studentã la Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine,

Universitatea Bucureºti

 În cadrul evenimentului care
se desfãºoarã la Casa Universi-
tarilor din Craiova, începând cu
ora 18.00, va fi evocatã perso-
nalitatea prof. dr. docent Con-
stantin Belea - fondatorul ªcolii
de Automaticã din Craiova, fost
prorector al Universitãþii din Cra-
iova. Evocarea va fi fãcutã de
prof. dr. ing. Vladimir Rãsvan,
vicepreºedinte STRAITT. La
eveniment vor participa cadre
didactice ale Universitãþii din
Craiova, membri ai Asociaþiei

Colocviul

“Constantin Belea”

la Casa Universitarilor
Asociaþia Generalã a Inginerilor din România,

Sucursala Dolj ºi Societatea Românã de Automaticã ºi
Informaticã Tehnicã, Filiala Craiova-Dolj organizeazã

mâine Colocviul “Constantin Belea”.

Generale a Inginerilor din Ro-
mânia, Sucursala Dolj precum
ºi Natalia Belea, fiica profeso-
rului Constantin Belea. În par-
tea a doua a colocviului, intitu-
latã “Inginerie ºi artã”, partici-
pã ing. Jianu Liviu-Florian,
membru al Societãþii Oltenilor
Scriitori, absolvent al Universi-
tãþii din Craiova, Secþia Auto-
matizãri ºi Calculatoare, promo-
þia 1986, fost student al profe-
sorului Constantin Belea.

ALINA DRÃGHICI
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Devenit deja tradiţional,  Simpozionul
Naţional „Brâncuşiana”, eveniment care,
an de an, reaminteşte contribuţia covârşi-
toare pe care Constantin Brâncuşi – născut
în Hobiţa Gorjului, la 19 februarie 1876, şi
stins din viaţă la Paris, pe 16 martie 1957 –
a avut-o la înnoirea limbajului şi viziunii plas-
tice în sculptura contemporană. Ediţia din
acest an se desfăşoare pe parcursul a două
zile, astăzi şi mâine, organizatori fiind Pri-
măriile municipiilor Târgu Jiu şi Craiova,
Centrul Municipal de Cultură „Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu şi  Casa de Cultură
„Traian Demetrescu” din Craiova, în cola-
borare cu Biblioteca Judeţeană „Christian
Tell” Gorj, Uniunea Artiştilor Plastici din
România – Filialele Târgu Jiu şi Craiova şi
Colegiul Tehnic de Arte şi
Meserii „Constantin Brân-
cuşi” din Craiova.
Interesaţi de locul
în care marele sculptor
a dobândit
primele noţiuni în artă

Primii invitaţi au sos it
ieri, la Craiova, cu dorinţa
de a descoperi aici locul în
care marele sculptor a do-
bândit, între 1894 şi 1898,
primele noţiuni şi deprinderi
în artă ce aveau să-l con-
sacre câţiva ani mai târziu.
Iniţiativa a aparţinut Ligii
Culturale pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni, prezidată de prof.
dr. Victor Crăciun. Cuprinzându-i, între al-
ţii, pe Guy Jennigs – director al Departa-
mentului Artă Modernă şi Impresionistă de
la Casa Cristie’s din New  York, contesa
Marina von Komarovski – redactor-şef al
revistei de artă „Van Ham” din Luxembourg,
şi sculptorul Re mus Botar-Botaro, din
Paris, delegaţia pornită pe urmele lui Con-

Craiova a primit, ieri, vizita unei delegaţii in-
ternaţionale, din care au făcut parte Guy Jen-
nigs, director al Departamentului Artă Modernă
şi Impresionistă de la Casa Cristie ’s din New
York, şi contesa Marina von Komarovski, redac-
tor-şef al revistei de artă „Van Ham” din Luxem-
bourg. Oaspeţii participă la Simpozionul Naţional
„Brâncuşiana”, ale cărui lucrări se desfăşoară atât
la Craiova, cât şi la Târgu Jiu. Ieri, delegaţia a

sosit la Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Con-
stantin Brâncuşi”, urmând ca astăzi – chiar în
ziua în care se împlinesc 138 de ani de la naşte-
rea sculptorului român – să fie primită de prima-
rul Lia Olguţa Vasilescu. Programul invitaţilor
mai cuprinde vizitarea Ansamblului sculptural
Constantin Brâncuşi din Tg. Jiu şi a mai multor
edificii de patrimoniu din oraşul nostru, între care
Muzeul de Artă şi Biserica „Madona Dudu”.

Prof. dr. Victor Crăciun, preşedintele Ligii Culturale
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni: «Am vrut să
avem această primă întâlnire a noastră în acest loc – la Şcoa-
la de Arte şi Meserii, una dintre cele mai vechi din România.
Primul loc în care Brâncuşi a creat ceva a fost aici, în aceas-
tă şcoală, iar locul unde a expus cea dintâi lucrare a sa este
Craiova. Am ales să venim aici din cel puţin trei motive. Întâi
ca să ne aducem aminte de tot ceea ce s-a întâmplat la acele
începuturi ale lui Brâncuşi. În al doilea rând, să vă prezen-
tăm nişte oaspeţi cu totul speciali. Cred că e prima dată când
un reprezentant al Casei Cristie’s e prezent la Craiova. În al
treilea rând, suntem aici ca să încercăm să perpetuăm în lume
numele lui Brâncuşi. Se spune că este produsul total al occi-
dentului. Este un mare sculptor occidental, dar în primul rând
este român, căci are rădăcini adânci în România».

„Pentru mine, vizita la Craiova este o nouă
experienţă şi, totodată, o mare provocare. Am
fost interesat foarte mult, în ultimii ani, de
activitatea lui Brâncuşi şi simt că am înţeles
complet spiritul artistului, spiritul omului. Era
important pentru mine să ajung în locul ori-
ginii sale”, a declarat specialistul în artă mo-
dernă de la New York Guy Jennigs.

stantin Brâncuşi a fost pri-
mită la Colegiul Tehnic de
Arte şi Meserii. A fost în-
tâmpinată la intrarea în
şcoală de cele şase grinzi
din lemn ce provin din atelierul lui Brâncuşi
de la Paris, apoi invitaţii au trecut pragul mu-
zeului, în care se păstrează numeroase ob-
iecte ce au aparţinut artistului.
„Este o onoare pentru noi
să găzduim asemenea evenimente
şi astfel de oaspeţi”

«Au venit, în primul rând, să-l cunoască
pe Constantin Brâncuşi la el acasă, în Craio-
va, unde a făcut studiile şi a declarat că s-a

născut a doua oară. Este aici şi Guy Jen-
nigs, de la cea mai mare Casă de licitaţii din
lume, Cristie’s, din New York, prin care
s-au vândut mai multe opere Brâncuşi. Ei
vor să vadă oraşul, sunt interesaţi de Mu-
zeul de Artă, care, din păcate, nu poate fi
vizitat, şi de alte monumente din Craiova», a
declarat scriitorul craiovean Tudor Nedel-
cea, vicepreşedinte al Ligii Culturale. Spe-

ranţa acestuia că autorită-
ţile craiovene vor reconsti-
tui la un moment dat, „cu
ceva bani şi voinţă politi-
că”, atelierul lui Brâncuşi de
la Paris.

«Sunt Zilele Brâncuşi,
dedicate patronului Colegiului
de Arte şi Meserii din Craiova.
Aşa cum se ştie, sculptorul
spunea că la Craiova s-a năs-
cut a doua oară, referindu-se

la momentul în care a înce-
put să urmeze c ursurile
acestei şcoli, în anul 1894.
Dacă Brâncuşi este consi-
derat începutul sculpturii
moderne, Colegiul de Arte
şi Meserii din Craiova poate
fi considerat începutul lui
Brâncuşi. De aceea este o
onoare pentru noi să găz-
duim asemenea evenimen-
te şi astfel de oaspeţi», a adăugat prof. La-
urenţiu Florin Puicin, directorul Colegiu-
lui Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin
Brâncuşi”.
Simpozionul se deschide astăzi,
în prezenţa a numeroşi brâncuşiologi
şi specialişti în artă
Alături de numeroşi brâncuşiologi şi spe-

cialişti în artă din ţară, invitaţii iau parte, as-
tăzi, la Simpozionul Naţional „Brâncuşiana”,
a cărui deschidere are loc la Palatul Adminis-
trativ Târgu Jiu. Sesiunea de comunicări ştiin-
ţifice, cu tema „De la Hobiţa în universali-
tate – Brâncuşi la Craiova”, se desfăşoară
între orele 10.00 şi 14.00 şi este urmată de

expoziţii de carte şi de artă şi de vizitarea An-
samblului sculptural Constantin Brâncuşi.

Partea a doua a evenimentului va fi orga-
nizată mâine, 20 februarie, la Craiova, şi va
cuprinde vizite la Colegiul Tehnic de Arte şi
Meserii „Constantin Brâncuşi”, Muzeul de
Artă – Palatul „Jean Mihail” şi Biserica „Ma-
dona Dudu” – locuri legate de biografia
sculptorului. La ora 11.00, la sediul şcolii se
va deschide o expoziţie în cadrul căreia îşi
vor prezenta lucrările (pictură, sculptură, artă
decorativă, ceramică, design) elevi, profe-
sori şi invitaţi. De asemenea, la Galeria „Arta”
va fi prezentat „Târgul de artă 2014” al ar-
tiştilor Filialei Craiova a Uniunii Artiştilor
Plastici din România.

După ce, pe 22 noiembrie 2013, s-a deschis în Sala
„Ştefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei din Craiova,
Salonul Internaţional de Caricatură „Nicolae Pe-
trescu-Găină” – ce poartă numele unuia dintre cei
mai importanţi caricaturişti români din secolul al XX-
lea – este prezentat, luna aceasta, şi la Slatina (judeţul
Olt) şi în Băileşti. Evenimentul este organizat de Mu-
zeul de Artă din Craiova, Muzeul Olteniei şi Asociaţia
Caricaturiştilor Profesionişti din România.

Mâine, 20 februarie, ora 11.00, expoziţia va fi verni-
sată la Galeria „Artis” a Muzeului Judeţean Olt, la eve-
niment fiind invitat să participe maestrul Gabriel Bratu,
vicepreşedintele Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti
din România. Expoziţia cuprinde 72 de lucrări, realiza-
te de 33 de caricaturişti români (Tudor Banuş, Octa-

vian Bour, Constantin Ciosu, Sergiu Grapă, Dan Hat-
manu, Nicolae Lengher, Albert Poch, Virgil Tomuleţ,
Romeo Răileanu ş.a.) şi alţi 11 din SUA, Iran, Mexic,
Turcia, Ucraina, Polonia, Serbia şi Macedonia. Luni,
24 februarie, expoziţia va fi itinerată şi în Băileşti. Cele
32 de lucrări vor fi prezentate la Casa de Cultură „Amza
Pellea”, deschiderea urmând să aibă loc la ora 11.00.

Salonul Internaţional de Caricatură „Nicolae
Petrescu-Găină” a adus pe simezele craiovene 132
de lucrări, având ca autori 35 de graficieni români şi
17 străini. Ca la fiecare ediţie, au fost acordate şi dis-
tincţii: Marele Premiu „Nicolae Petrescu-Găină” i-a
revenit maestrului Virgil Tomuleţ, prezent zeci de ani
în paginile publicaţiilor clujene, caricaturist de talie
naţională şi internaţională.

Salonul Internaţional de Caricatură,
deschis la Slatina şi Băileşti
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Premierul desemnat Matteo Renzi a înce-
put, ieri, consultãrile în vederea formãrii nou-
lui guvern italian, care urmeazã sã fie încheia-
te pânã la sfârºitul sãptãmânii. Renzi a purtat
primele discuþii cu delegaþia Centrului Demo-
cratic (CD), o micã formaþiune de centru-stân-
ga care a fãcut parte din precedenta majorita-
te, ce l-a susþinut pe Enrico Letta. „Viitorul
Guvern Renzi este un guvern necesar, din ca-
uza sentimentului de speranþã pe care l-a in-
suflat în rândul cetãþenilor. Este ultima carte
pentru Italia ºi îi dorim succes”, a declarat la
finalul discuþiilor Bruno Tabacci, liderul CD.
Cele mai importante partide erau aºteptate la
consultãri asearã ºi astãzi de dimineaþã, înce-

Matteo Renzi a început consultãrile în vederea
formãrii Guvernului

Cancelarul german, Angela Mer-
kel, a estimat, ieri, cã Elveþia ºi
Uniunea Europeanã au „timp sã
poarte discuþiile necesare” pentru
a gãsi „o soluþie rezonabilã” dupã

Referendum privind imigraþia: Merkel considerã
cã Elveþia ºi UE au timp sã discute

referendumul el-
veþian privind limi-
tarea imigraþiei, re-
lateazã AFP. „Este
foarte important sã
observãm cã exis-
tã o fazã de tranzi-
þie de trei ani (îna-
intea punerii în
aplicare a noilor
dispoziþii constitu-
þionale privind imi-
graþia în Elveþia),
deci avem timp sã

purtãm discuþiile necesare, sunt în
favoarea unei soluþii rezonabile, iar
Germania se va angaja în acest
sens”, a declarat Merkel, care l-a
primit pe preºedintele elveþian, Di-

dier Burkhalter, la Berlin. „Trebuie
sã vedem, în primul rând, cum va
implementa Elveþia acest referen-
dum în urmãtorii trei ani. ‘La sfâr-
ºitul acestor trei ani, trebuie sã de-
cidem ce consecinþe implicã acest
lucru, însã nu trebuie sã tragem
toate consecinþele de acum, adi-
cã de la începutul procesului”, a
continuat cancelarul german. Bur-
khalter a insistat, la rândul sãu,
asupra faptului cã în Elveþia „a
fost luatã o decizie în mod demo-
cratic”, iar aceastã decizie este un
„mandat constituþional”, nu este
încã „o lege aplicabilã, nu s-a
schimbat tot de la 9 februarie”.
El a amintit importanþa legãturi-
lor, în special cele economice, din-

tre cele douã þãri, subliniind cã
schimburile comerciale dintre El-
veþia ºi Germania reprezintã 75 de
miliarde de euro, „adicã jumãtate
din schimburile comerciale între
China ºi Germania, iar exceden-
tul comercial al Germaniei cãtre
Elveþia, adicã 11 miliarde, ar per-
mite compensarea deficitului faþã
de China, de o valoare echivalen-
tã”. AFP aminteºte cã, la 9 februa-
rie, elveþienii au aprobat cu 50,3 %
o iniþiativã a partidului Uniunea De-
mocraticã de Centru (UDC,
dreapta populistã), care cere rein-
troducerea cotelor de imigraþie, un
sistem ce a existat în Elveþia îna-
inte de libera circulaþie, pentru a
pune capãt imigraþiei în masã.

pând cu mica formaþiune Noul Centru Dreap-
ta (NCD), condusã de Angelino Alfano, ai cã-
rui reprezentanþi în Senat sunt decisivi pentru
formarea majoritãþii guvernamentale. Consul-
tãrile se vor încheia în aceastã dupã-amiazã
cu Forza Italia, partidul lui Silvio Berlusconi,
dar ºi cu discuþii cu o delegaþie a Partidului
Democrat. Criza guvernamentalã apãrutã în
Italia sãptãmâna trecutã, dupã demisia premie-
rului Enrico Letta, i-a deschis calea lui Matteo
Renzi, secretarul general al Partidului Demo-
crat (PD), care a propus conducerii partidului
sã formeze un nou guvern, cu mandat pânã în
2018, având ca principalã misiune reforma in-
stituþionalã ºi relansarea economiei.

Confruntãrile între manifestanþi
ºi poliþiºti au reizbucnit, ieri dimi-
neaþã, la Kiev, unde un grup de
manifestanþi a ocupat sediul Par-
tidului Regiunilor, al preºedintelui
Viktor Ianukovici, dupã ce au luat
cu asalt clãdirea, folosind cock-
tailuri Molotov, informeazã AFP.
Înainte de aceasta, confruntãri
s-au produs nu departe de clãdi-
rea Radei Supreme (parlamentul
unicameral), reunitã pentru exa-
minarea unei reforme constituþi-
onale care sã prevadã reducerea
prerogativelor prezidenþiale în fa-
voarea parlamentului. Poliþia a re-
curs la gaze lacrimogene ºi asur-
zitoare, precum ºi la gloanþe de
cauciuc ºi tunuri cu apã. Mani-
festanþi cu cãºti au incendiat douã
maºini grele (KAMAZ) postate în
apropiere de clãdirea parlamentu-
lui pentru a bloca accesul protes-
tatarilor, aruncând cocktailuri Mo-
lotov. Alþi manifestanþi au conti-
nuat sã scoatã pietre din pavaj pe
strada Institutskaia, în apropiere
de parlament. „Obiectivul nostru
este de a încercui parlamentul ºi
de a-l bloca pentru a nu lãsa de-
putaþii sã numeascã un premier
«rus»”, a declarat Andrii Porubii,
unul din liderii protestatarilor din
Piaþa Independenþei, deputat din
partea partidului Batkivºcina/Pa-
tria, al opozantei încarcerate Iulia

Timoºen-
ko. Trupe-
le speciale
B e r k u t ,
din subor-
dinea Mi-
nisterului
de Interne,
au reuºit
sã elibere-
reze, în ju-
rul prânzu-
lui, sediul
Partidului
Regiunilor,
relateazã ITAR-TASS. „Protesta-
tarii au reuºit sã ocupe doar 20
de minute primul etaj al clãdirii”,
a declarat deputata de opoziþie
Lesya Orobeþ, indicând cã mani-
festanþii au luat cu ei o parte din
documentele descoperite aici,
„pentru studiere”. Pe durata asal-
tului, atacatorii au aruncat cu sti-
cle cu substanþe inflamabile, pro-
vocând un incendiu în care a ars
o parte din imobil, au spart uºa ºi
au îndepãrtat camerele de supra-
veghere de la intrare, precum ºi
plãcuþa cu însemnele Partidului
Regiunilor de pe clãdire. Ei nu au
întâmpinat nici o rezistenþã. Toþi
reprezentanþii partidului care se
aflau în acel moment în clãdire
au pãrãsit incinta. Ministerul de
Interne ºi serviciile speciale (SBU)

au dat,
ieri, opo-
ziþiei un
termen de
douã ore
pentru ca
situaþia sã
revinã la
calm la
Kiev ºi au
avertizat
cã, în caz
con t ra r,
vor de-
clanºa o

intervenþie „de cea mai mare fer-
mitate”, potrivit AFP. Trei mani-
festanþi au fost uciºi în cursul vio-
lenþelor de ieri din centrul Kievu-
lui, au anunþat serviciile medicale
ale opoziþiei ucrainene, relateazã
AFP ºi Reuters. Informaþia a fost
confirmatã de Lesya Orobeþ, care
a precizat pe contul sãu de Face-
book cã alte câteva zeci de per-
soane au fost grav rãnite. Cada-
vrele celor trei morþi au fost duse
într-o clãdire situatã în apropie-
rea Pieþei Independenþei din Kiev.
Poliþia ucraineanã a declarat însã
cã deþine informaþii potrivit cã-
rora doar o persoanã ºi-ar fi pier-
dut viaþa în confruntãri ºi a anun-
þat cã a trimis un echipaj pentru
a investiga acest caz.

Potrivit anturajului lui Ianuko-

vici, era posibil ca, ieri, preºe-
dintele sã nominalizeze un nou
prim-ministru. Opoziþia acuzã
puterea ucraineanã cã a cedat la
presiunile Moscovei, dupã ce pre-
ºedintele a renunþat, la sfârºitul
lunii noiembrie, sã mai semneze
Acordul de asociere la Uniunea
Europeanã, orientând Ucraina
spre Rusia. „În loc sã îndepli-
neascã cerinþele Maidanului (n.r.
– Piaþa Independenþei din Kiev),
puterea îndeplineºte cerinþele
Kremlinului. Nu o vom lãsa sã
facã aceasta”, a promis Andrii
Porubii, într-o postare pe blogul
sãu, refuzând sã „vândã indepen-
denþa þãrii pentru 15 miliarde de
dolari”. Rusia a acordat în luna
decembrie un credit Ucrainei de
15 miliarde de dolari, dintre care
o primã tranºã de 3 miliarde a
fost deja vãrsatã, ºi a fãcut re-
duceri semnificative la preþul li-
vrãrilor sale de gaze cãtre Ucrai-
na. Totodatã, Moscova a anun-
þat, luni, cã va aloca „sãptãmâ-
na aceasta” o nouã tranºã de 2
miliarde de dolari Ucrainei, care
duce lipsã de lichiditãþi ºi se aflã
la un pas de colaps. Ieri, diplo-
maþia rusã a acuzat cã revenirea
la violenþã în Ucraina este „re-
zultatul direct” al politicii occi-
dentalilor, care au încurajat es-
caladarea tensiunilor.

Rusia se pregãteºte
sã introducã vize,
inclusiv pentru
Republica Moldova

Rusia va introduce în curând vize
pentru statele din Comunitatea Sta-
telor Independente (CSI), printre
care se aflã ºi Republica Moldova, a
anunþat vicepremierul Dmitri Kozak,
precizând cã Moscova doreºte ast-
fel sã se „apere de conflictele inter-
etnice”, relateazã ziarul „Timpul”, în
pagina electronicã. „Dacã nu vom
controla fluxurile de imigranþi prin
regimul de vize, atunci nu vom pu-
tea proteja þara de conflicte interet-
nice”, a explicat vicepremierul rus
Dmitri Kozak, care s-a referit, de ase-
menea, la discuþiile dintre Rusia ºi
Uniunea Europeanã în vederea libe-
ralizãrii vizelor, dialog aflat în impas
în urma dosarelor asupra cãrora Bru-
xelles ºi Moscova nu au ajuns la un
numitor comun.

Site-ul WikiLeaks
ºi cititorii sãi au fost
spionaþi de NSA
ºi GCHQ

Agenþia americanã de informaþii
NSA ºi echivalenta sa britanicã
GCHQ „au spionat WikiLeaks ºi pe
cititorii sãi”, a anunþat ieri site-ul lui
Julian Assange citând documente
obþinute de la Edward Snowden. Po-
trivit unuia dintre aceste decomen-
te, NSA l-a înscris pe Julian Assan-
ge, încã din 2010, pe „o listã cu per-
soane care trebuie sã fie þinta unei
urmãriri ºi care cuprinde membri sus-
pectaþi cã fac parte din reþeaua Al-
Qaeda”, a dat asigurãri WikiLeaks
într-un comunicat. „NSA ºi partene-
rul sãu britanic GCHQ au spionat,
de asemenea, WikiLeaks ºi pe citito-
rii sãi”, a adãugat site-ul, citând alt
document provenind de la Snowden,
un fost colaborator NSA, refugiat în
Rusia. „WikiLeaks condamnã ferm
comportamentul fãrã de lege al Agen-
þiei Naþionale americane de Securi-
tate. Îndemnãm administraþia Obama
sã numeascã un procuror special
pentru a ancheta asupra extinderii
activitãþii criminale a NSA împotriva
mass-media, inclusiv a WikiLeaks”, a
reacþionat Assange, citat într-un
comunicat.

Rusia ºi Estonia
semneazã un tratat
de frontierã,
dupã 23 de ani

Rusia ºi Estonia au semnat, ieri,
la Moscova, tratatul de frontierã,
aflat în negocieri din 1991 ºi care a
fãcut obiectul mai multor controver-
se, informeazã AFP. Tratatul a fost
semnat în capitala rusã de ºeful di-
plomaþiei estoniene, Urmas Paet, ºi
de omologul sãu rus, Serghei La-
vrov. Pãrþile nu au oferit nici un de-
taliu asupra acestui document, no-
teazã agenþia citatã. Mica þarã balti-
cã Estonia, republicã sovieticã pânã
în 1991, s-a alãturat Uniunii Europe-
ne ºi NATO în 2004 ºi era singurul
stat membru al UE având frontierã
comunã cu Rusia ºi care nu-ºi deli-
mitase oficial graniþa cu marele sãu
vecin. Moscova ºi Tallinn au sem-
nat în mai 2005 un tratat relativ la
frontiera lor comunã care este, în
acelaºi timp, frontiera de est a Uniu-
nii Europene, dar, ulterior, Rusia ºi-a
retras semnãtura de pe acest docu-
ment dupã ce parlamentul estonian
a adãugat în preambulul legii de rati-
ficare a tratatului o referire explicitã
la încorporarea forþatã a Estoniei în
URSS în timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. LUCIANA SRL reprezenta-
tã de Cîrstov Constantin anun-
þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul: „Schimbare destinaþie
din Fabricã îmbuteliere bãuturi
alcoolice P + 2 E în Hotel cu
modificãri structurale ºi nestruc-
turale ºi desfiinþare parþialã îm-
prejmuire teren„ propus a fi
amplasat în Craiova, str. Bres-
tei nr. 586. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul S.C. LU-
CIANA SRL - Craiova, str. Bres-
tei nr. 586, în zilele de luni - pânã
joi, între orele 8 -16 ºi vineri între
orele 8 - 14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1.
SC European Food SA cu se-
diul în comuna Vârtop, str. Prin-
cipalã, Complex Zootehnic, jud.
Dolj, identificatã prin J16/67/
2002, CUI: 14430490, convoa-
cã AGA Ordinarã în data de
24.03.2014, ora 14.00 la sediul
din Comuna Vârtop cu urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Problema
sediului social; 2. Cererea unui
audit de financiar pe perioada
2005-2013; 3. Problema crean-
þelor societãþii (cele de recupe-
rat ºi cele de plãtit); 4. Situaþia
suprafeþelor de teren cumpãra-
te de societate pânã în prezent;
5. Alegerea noilor organe de con-
ducere; 6. Diverse.

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

Unitatea Medico-Socialã
Melineºti (unitate sanitarã
cu paturi) scoate la concurs
un post economist II în data
de 2.04.2014 ora 10.00. In-
scrierile pânã în data de
5.03.2014, ora 10.00. Condi-
þii: Diplomã licenþã Econo-
mist ºi vechime minim 3 ani
în specialitate. Relaþii supli-
mentare la sediul unitãþii.
Telefon: 0251/ 440.010.
S.C. OLTENIA FIER FORJAT
SRL anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj
pentru proiectul ”Infiinþare
atelier pentru meºteºugãrit
fierul„ propus a fi ampasat în
comuna Leu, sat Leu, judeþul
Dolj, Tarlaua 54, Parcela 3,
lotul nr. 4 – fãrã acord de me-
diu - fãrã evaluare adecvatã.
Proiectul deciziei etapei de
încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã, pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj cu
sediul în Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, în
zilele de luni-joi, între orele
8.00 - 16.30 ºi vineri între ore-
le 8.00 - 14.00 precum ºi la
urmãtoarea adresã de inter-
net: http//apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta
comentarii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ pânã la data de
23.02.2014.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naºte-
re familia Costel ºi
Elena Bazãverde
ureazã domnului
ADRIAN ENUCA
“La Mulþi Ani”, sã-
nãtate prosperitate
ºi bucurii în viaþã.
Geta soþie, Gabi,
Georgiana, Ovi-
diu ºi Ana copii,
ginerele ºi nora
ureazã cu ocazia
aniversãrii zilei
de naºtere dom-
nului ADRIAN
ENUCA, multã
sãnãtate, bucurii
ºi “La Mulþi ani”.

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 conta-
bilã. 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.
VÂND apartament
Brazda lui Novac,
Simplon, etaj 4/4, se-
midecomandat, re-
cent renovat. Tele-
fon: 0761/ 313.118.
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 Gã-
rii. Telefon: 0724/
218.019.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0758/347.623.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând 3 camere de-
comandate 2/4 Ca-
lea Bucureºti, bl, A
13. Preþ 48.000
Euro. Telefon: 0351/
423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibilºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km
de Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã, grãdi-
nã, vie. Telefon:
0763/ 870.185.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.

Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, zona
Triaj, fãrã acte,
1500 Euro nego-
ciabil. Telefon.
0763/806.750.
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.

Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucã-
tãrie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia
Islaz cu teren 320
m. Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intravi-
lan, cu cadastru, stra-
da Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13
m lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp
de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.

Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 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 ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren
arabil. Telefon:
0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015,
stare excelentã
91000 km, 6000
RON, consum sub
4,5%. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel 2008,
9600 Euro negocia-
bil. Telefon: 0763/
690.698.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ
2500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0753/
948.440.
 VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vãnd SELECTOR.
Telefon: 0746/
333.660.
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bu-
covãþ, sat Palilula,
stare foarte bunã. Te-
lefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând arzãtoare
gaze sobã D 600,
bocanci piele 43 noi,
piatrã polizor 250 x
20 x 25 mm, polizor
(flex) 125 mm 850 W
nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 - 80 lei, saltea
Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-
3 braþe 25 lei, fe-
reastrã cu toc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu an-
velope de iarnã (Mi-
chelin) pentru Re-
nault Megane 2. Te-
lefon: 0729/814.196.

Vând 2 locuri de
veci cimitirul Un-
gureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufra-
gerie modern mare
bine întreþinut. Preþ
600 lei negociabil.
Telefon: 0745/
520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþiona-
te din pãr natural.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei viet-
namezi 5 luni. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0744/545.771.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cã-
rucior copii mo-
dern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de
veci fãcute dar
nefinisate la cimi-
tirul Romaneºti,
convenabil ºi 2
locuri nefãcute.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând ladã frigori-
ficã 5 sertare, sta-
re foarte bunã,
asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.

Vând trandafiri la
ghiveci, culorile
alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
Vând sobã de în-
cãlzit cu gaze.
Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi na-
þionale, ceasuri de
masã ºi o pendu-
lã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând þuicã de
prune. Telefon:
0765/ 291.623.

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

Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
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Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/ lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Ofer spre închirie-
re casã 2 camere
+ toate utilitãþile pe
strada Brestei (lân-
gã Facultatea de
Sport). De preferat
familie. Telefon:
0769/477.662.
Inchiriez birou +
depozit stradal
Dezrobirii. Telefon.
0351/ 437.906.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã (Bi-
gul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã
în bloc N 2 - Nicolae
Titulescu colþ Grãdina
Botanicã. Telefon:
0721/640.039.
Închiriez sau vând
locaþie pentzru cul-
tivarea cãpºunilor
din solarii suspen-
date. Telefon: 0762/
278.639.

Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobila-
tã et. 1/5, Bucureºti
– Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro /
lunã seriozitate. Te-
lefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul pe-
reche pentru con-
vieþuire, vârsta 55-
65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52
ani cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie
eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

PIERDERI
Pierdut Adresã cu
nr. de ordine pen-
tru Casã de Marcat
06675 înregistratã
pe S.C. PÎRVI IM-
PEX SRL.Se de-
clarã nulã.
PFA OPROIU PA-
VEL declarã pierdu-
tã ªtampila rotun-
dã: F 16/ 508/2006;
CUI: 21696283. Se
declarã nulã.

Pierdut Certificat
Membru CMR Dolj
nr. DJ 0130470 pe
numele IORDA-
CHE ELEONORA.
Se declarã nulã.
Pierdut Certificat
Membru CMR Dolj
nr. DJ 0100328 pe
numele PETRES-
CU ADINA. Se de-
clarã nulã.

DECESE
CU durere în su-
flet familiile col.
Morãreþ ºi Mo-
dora anunã tre-
cerea în nefiinã
a bunei ºi blân-
dei MORÃREÞ
MARIA-FLORI-
CA, în etate de
75 de ani. Cor-
tegiul funerar
va pleca de la
domiciliu joi, 20
februarie 2014,
ora 11.30.

CONDOLEANÞE
Colectivul Direc-
þiei Economice,
Consiliul Jude-
þean Dolj, este alã-
turi de Carmen
Morãreþ la trece-
rea în nefiinþã a
mamei ºi trans-
mit condoleanþe
familiei îndoliate!

Colegii din Servi-
ciul Prognoze,
Consiliul Jude-
þean Dolj sunt alã-
turi de Carmen
Morãreþ la dure-
rea pricinuitã de
pierderea mamei.
Dumnezeu sã o
odihneascã în
pace!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ –
MANªA TUR

Astãzi, 21:45: Arse-
nal – Bayern Munchen,
AC Milan – Atletico
Madrid.

Partidele Manchester
City – FC Barcelona ºi
Bayer Leverkusen – Pa-
ris SG s-au disputat
asearã dupã închiderea ediþiei, în timp ce sãp-
tãmâna viitoare vor avea loc jocurile: Zenit St.
Petersburg – Borussia Dortmund, Olympiakos
Pireu – Manchester United (25 februarie), Ga-
latasaray – Chelsea, Schalke 04 – Real Madrid
(26 februarie).

Manºa secundã a acestor partide va avea
loc în 11/12 martie ºi 18/19 martie.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 24-A
Vineri: Elche – Osasuna 0-0.
Sâmbãtã: Atl. Madrid – Valladolid 3-0 (R.

Garcia 3, D. Costa 4, Godin 74), Levante –
Almeria 1-0 (Barral 62), Barcelona – Rayo 6-
0 (Adriano 2, Messi 36, 68, A. Sanchez 53,
Pedro 56, Neymar 89), Villarreal – Celta 0-2
(Orellana 83, Nolito 90).

Duminicã: Granada – Betis 1-0 (Piti 31),
Getafe – Real M. 0-3 (Jese 5, Benzema 27,
Modrici 66), Bilbao – Espanyol 1-2 (Gurpegi
56 / S. Garcia 6, Colotto 65), Sevilla – Valen-
cia 0-0.

Luni: Malaga – Sociedad 0-1 (Vela 10).
1. Barcelona 60 11. Celta 29
2. Real M. 60 12. Granada 27
3. Atl. Madrid 60 13. Elche 26
4. Bilbao 44 14. Osasuna 26
5. Villarreal 40 15. Getafe 25
6. Sociedad 40 16. Almeria 25
7. Sevilla 32 17. Malaga 24
8. Valencia 32 18. Valladolid 21
9. Espanyol 32 19. Rayo 20
10. Levante 32 20. Betis 14

SERIE A – ETAPA A 24-A
Vineri: Milan – Bologna 1-0 (Balotelli 86).
Sâmbãtã: Fiorentina – Inter 1-2 (Cuadra-

do 47 / Palacio 34, Icardi 65).
Duminicã: Catania – Lazio 3-1 (Izco 1,

Spolli 48, Peruzzi 58 / Mauri 45+1), Juven-
tus – Chievo 3-1 (Asamoah 17, Marchisio 29,
Llorente 58 / M. Caceres 51 aut..), Cagliari –
Livorno 1-2 (Nene 64 / Emerson 44, Paulinho
54 pen.), Sassuolo – Napoli 0-2 (Dzemaili 37,
Insigne 55), Atalanta – Parma 0-4 (Molinaro
9, Benalouane 74 aut., Cassano 77, Schelot-
to 90+3), Genoa – Udinese 3-3 (Konate 45+1,
Gilardino 69, 79 / Basta 35, B. Fernandes 40,
Muriel 48 pen.), Roma – Sampdoria 3-0 (Des-
tro 44, 57, Pjanici 54).

Luni: Verona – Torino 1-3 (Toni 36 pen. /
Immobile 49, Cerci 53, El Kaddouri 61).

1. Juventus 63 11. Genoa 31
2. Roma* 54 12. Sampdoria 28
3. Napoli 50 13. Udinese 27
4. Fiorentina 44 14. Atalanta 27
5. Inter 39 15. Cagliari 24
6. Parma* 36 16. Bologna 21
7. Torino 36 17. Livorno 20
8. Verona 36 18. Catania 19
9. Milan 32 19. Chievo 18
10. Lazio 32 20. Sassuolo 17
* - un joc mai puþin.

Clasamentul pe medalii
1. Germania 15 (8-3-4)
2. Norvegia 18 (7-4-7)
3. Rusia 19 (5-8-6)
4. Olanda 17 (5-5-7)
5. SUA 19 (5-4-10)
6. Elveþia 8 (5-2-1)
7. Belarus 6 (5-0-1)
8. Canada 16 (4-8-4)
9. Polonia 4 (4-0-0)
10. China 6 (3-2-1)
11. Franþa 8 (3-1-4)
12. Austria 9 (2-6-1)
13. Suedia 9 (2-5-2)
14. Slovenia 6 (2-1-3)
15. Coreea S. 4 (2-1-1)
16-17. Cehia 6 (1-3-2)
           Japonia6 (1-3-2)
18. M. Brit. 2 (1-0-1)
19. Slovacia 1 (1-0-0)

Supercupa Europei
va avea loc la Cardiff

Ediþia 2014 a Supercupei Europei, care va
opune câºtigãtoarea Ligii Campionilor ºi învin-
gãtoarea din Liga Europa, se va disputa la Car-
diff, în data de 12 august, a anunþat, luni searã,
directorul general al Federaþiei Galeze de Fot-
bal, Jonathan Ford.

“Supercupa Europei va fi primul meci sub
egida UEFA în capitala noastrã ºi sunt sigur cã
nu va fi ºi ultimul”, a declarat Ford.

Partida, care va începe la ora 21:45 (ora Ro-
mâniei), va avea ca gazdã “Cardiff City Sta-
dium” (arena pe care îºi disputã meciurile echi-
pa de Premiership cu acelaºi nume) ºi nu mai
cunoscuta “Millennium Stadium”.

“Cardiff City Stadium” are o capacitate de
26.896 de locuri.

În 2013, Supercupa Europei a avut loc la Pra-
ga, pe “Eden Arena”, ºi a fost câºtigatã de Ba-
yern Munchen, 5-4 la lovituri de departajare
(2-2 în timpul regulamentar) cu Chelsea.

Incredibilul parcurs de la Doha, soldat du-
minicã cu adjudecarea trofeului, a secãtuit-o
pe Simona Halep! Românca (nr. 9 WTA ºi favo-
ritã 7) a abandonat, ieri, în primul tur la Dubai
(Emiratele Arabe Unite), contra franþuzoaicei
Alize Cornet (nr. 26 WTA), din cauza unei acci-
dentãri la glezna dreaptã. În momentul retrage-
rii, scorul era de 1-6, 1-1.

Începutul a fost unul ezitant. Sportiva din

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Arsenal – Bayern Mun-

chen.
Digi Sport 2
12:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Dubai (EAU): ziua a 3-

a / 19:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC Mureº – CSM
Oradea / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: AC Milan – Atletico
Madrid.

Digi Sport 3
18:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM Constanþa – CS

Caras Severin / 20:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: THW
Kiel – Porto Vitalis.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Arsenal – Bayern Mun-

chen / 5:30 – BASCHET NBA: Portland – San Antonio.
Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: AC Milan – Atletico Madrid.

JO DE IARNÃ DE LA SOCI
Ce s-a întâmplat ieri

Snowboard – Snowboardcross
masculin

1. Pierre Vaultier (Franþa)
2. Nikolay Olyunin (Rusia)
3. Alex Deibold (SUA)

Short-track – ªtafeta 3.000
metri feminin

1. Coreea S.
2. Canada
3. Italia

Biatlon – Mass-start 15 km
masculin

1. Emil Hegle Svendsen
(Norvegia)

2. Martin Fourcade (Franþa)
3. Ondrej Moravec (Cehia)

Schi alpin – Slalom uriaº
feminin

1. Tina Maze (Slovenia)
2. Anna Fenninger (Austria)
3. Viktoria Regensburg

(Germania)

Combinata nordicã – Marea
Trambulinã individual masculin
(10 km)

1. Joergen Graabak (Norvegia)
2. Magnus Hovdal Moan

(Norvegia)
3. Fabian Riessle (Germania)

Ieri, dupã închidera ediþiei,
s-au mai acordat douã seturi de
medalii: la patinaj vitezã –
10.000 metri masculin ºi
freestyle – half-pipe masculin.

20. Italia 6 (0-2-4)
21. Australia 3 (0-2-1)
22. Finlanda 2 (0-2-0)
23. Letonia 3 (0-1-2)
24. Croaþia 1 (0-1-0)
25-26. Kazahst. 1(0-0-1)
           Ucraina 1(0-0-1)

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Eurosport
15:30 – CICLISM – Turul Andaluziei.
Eurosport 2
18:00, 19:45, 21:30 – BASCHET (M) – Eurocupa: Hamik Iujne –

Strasbourg, Lietuvos Rytas – Cedevita Zagreb, Sassari – Brose Baskets
Bamberg.

TVR 1
10:00, 14:30, 19:00 – HOCHEI (M) – JO de iarnã de la Soci: sferturi de

finalã.
TVR 2
9:00, 12:30 – SCHI ALPIN (M), 16:30 – BIATLON (ºtafetã mixtã),

PATINAJ ARTISTIC (F), transmisiune alternativã – JO de iarnã de la
Soci.

TVR 3
11:00 – SNOWBOARD, 13:40 – SCHI FOND (M, F), 15:30 – PATI-

NAJ VITEZÃ, 18:15 – BOB (F) – JO de iarnã de la Soci / 19:15 – BAS-
CHET (M) – Liga Balcanicã: SCM „U” Craiova – KB Peja (Kosovo).

Titlul de la Doha n-a rãmas fãrã urmãri

Halep a abandonat în rundaHalep a abandonat în rundaHalep a abandonat în rundaHalep a abandonat în rundaHalep a abandonat în runda
inauguralã, la Dubaiinauguralã, la Dubaiinauguralã, la Dubaiinauguralã, la Dubaiinauguralã, la Dubai

Jucãtoarea noastrã a acuzat dureri la picior ºi la umãr

Hexagon a simþit cã Simona
nu este în regulã, mai ales
cã avea un bandaj gigantic
pe omoplatul drept, a forþat
cu lovitura de dreapta ºi a
obþinut primul break al me-
ciului. Imediat, trezitã din re-
verie, Halep a mãrit ritmul ºi
ºi-a recuperat break-ul, 1-2,
însã nu a putut confirma prin
adjudecarea serviciului.

La 4-1 pentru adversarã,
Halep a cerut intervenþia me-
dicului, indicând probleme la
glezna dreaptã. Laba picio-
rului i-a fost înfãºuratã, ro-
mânca a revenit pe teren,
însã nu s-a simþit nici o îm-
bunãtãþire a jocului, Cornet
nemaipierzând nici un game
pânã la finalul setului.

Halep a fost mult mai
agresivã în startul setului
secund, iar efortul i-a fost

rãsplãtit cu primul game câºtigat pe propriul
serviciu, 1-0. Cornet a egalat, însã românca a
simþit cã nu mai are putere sã continue ºi a aban-
donat.

A fost cea de-a treia întâlnire dintre cele douã
jucãtoare, aflate pânã la acest meci la egalitate,
1-1.  În ultima lor întâlnire, la Sofia 2013, acolo
unde Simona Halep a câºtigat trofeul, românca
s-a impus fãrã probleme, 6-4, 6-4.

Cîrstea, în turul doi
Cealaltã româncã prezentã la Dubai, Sorana

Cîrstea (nr. 26 WTA), nu i-a lãsat nici o ºansã,
luni searã, italiencei Roberta Vinci (nr. 14 în
lume), de care a trecut cu 6-4, 6-3. În turul se-
cund, Cîrstea va da piept, astãzi, cu o altã ita-
liancã, partenera de dublu a lui Vinci, Sara Er-
rani (nr. 10 WTA).

Errani a trecut sãptãmâna trecutã de Monica
Niculescu, la Doha, dar a pierdut fãrã drept de
apel în faþa lui Halep, în sferturi, scor 2-6, 0-6.
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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)

Tribunalul Dolj a respins
ieri recursul lui Adrian Miti-
telu la sentinţa Judecătoriei
Craiova din luna septembrie
2013, prin care Primăria a pri-
mit dre ptul de a evacua FC
Universitatea de pe arena „Ion
Oblemenco”. Completul a luat
decizia în unanimitate, astfel
încât Mititelu trebuie să-şi cau-
te loc de antrenament şi sta-
dion pentru a-şi disputa jocu-
rile oficiale în actuala stagiu-
ne. Conducerea FCU a anun-
ţat deja că a anulat amicalul
cu Rapid Bucureşti, care tre-
buia să se desfăşoare la sfâr-
şitul acestei săptămâni, pe sta-
dionul Giuleşti. De asemenea,
clubul lui Mititelu a anunţat că
jucătorii nu se vor mai antre-
na şi nu vor mai disputa me-
ciuri amicale dacă nu vor primi
acces pe „Ion Oblemenco”.

Trei echipe trebuie să depăşeas-
că Universitatea Craiova la finalul
celor 16 etape ale Balkan League
pentru a prinde barajul pentru Final
Four. Dacă şansele de clasare pe
primele două poziţii, care asigură
prezenţa automată în ultima fază a
competiţiei, sunt extrem de redu-
se, calificarea pentru baraj este la
îndemâna echipei lui Milan Nisic,
care mai are de disputat trei me-

Derby de Final
Four cu kosovarii

Clasament Balkan League

1. Levski Sofia 19 7 5
2. Sigal Priştina 18 7 4
3. Galil Gilboa 17 7 3
4. KB Peja 17 6 5
5. Kumanovo 17 6 5
6. „U” Craiova 17 5 7
7. KK Kozuv 16 4 8
8. Botevgrad 15 5 5
9. Teodo Tivat 14 3 8

În seara aceasta,
SCM Universitatea
Craiova întâlneşte
KB Peja
în Liga Balcanică

ciuri în Sala Polivalentă şi unul în
deplasare. În seara aceasta, de la
ora 19 (în direct la TVR 3), „Le-
giunea Gemina” întâlneşte una din-
tre cele două echipe din Kosovo pe
care le va primi în Sala Polivalentă,
KB Peja. Kosovarii s-au impus în
tur cu 80-65, într-un meci pe care
l-au controlat clar, însă alb-albaş-
trii sunt redutabili în propriul fief,
unde au pierdut doar contra dublei

câştigătoare a competiţiei, Galil Gil-
boa. Înaintea meciului de baschet
dintre SCM Universitatea Craiova şi
KB Peja este programată disputa din
Liga Naţională feminină de handbal,
SCM Craiova – FCM Rm. Vâlcea.

James Tyler, performerul
săptămânii trecute

Pivotul Universităţii Craiova,

James  Tyler,  a fos t
declarat performerul
săptămânii trecute de
către site-ul ofic ial al
Balkan League, alături chiar de
un adversar  din mec iul direc t,
Slaven Cupkovic  de la Kozuv
Gevgelija.  Tyler a terminat în
double double,  c u 10 puncte şi
20 de rec uperări, adăugând şi 6
capace, pentru un indic e de efi-

cienţă 27, la fel ca macedonea-
nul.  Uriaşul Craiovei a intrat şi
în topurile competiţiei, c lasân-
du-se pe locul secund la rec u-
perări, c u o medie de 10.2,  iar
în ierarhia efic ienţei es te al pa-
trulea, c u un indice 18.

15 ani fără Tică Oţet,
12 ani fără Cristi Neamţu

Astăzi se comemorează 15 ani de când fostul antrenor Constantin Oţet
a încetat din viaţă. Clubul CS Universitatea Craiova, chiar prin foştii elevi
ai lui „Nea Tică”, va depune coroane de flori la mormântul de la cimitirul
„Ungureni” al celui care a stat pe banca tehnică a Craiovei Maxima. Ca
antrenor, din 1963 şi până în 1998, a condus în şase rânduri Universitatea
Craiova, printre performanţele sale numărându-se un titlu, două Cupe ale
României şi semifinala Cupei UEFA, cu Benfica Lisabona, din 1983. Con-
stantin Oţet a decedat pe 19 februarie 1999, la vârsta de 59 de ani. Şi ziua
comemorărilor va continua cu depunerea unor coroane de flori şi la cimi-
tirul „Sineasca”, la mormântul lui Cristi Neamţu, portarul Craiovei dispărut
în urmă cu 12 ani. Pe 20 februarie 2002, Cristi Neamţu a decedat în timpul
unui cantonament efectuat de Ştiinţa în Cipru. În semn de omagiu, peluza
sud a stadionului “Ion Oblemenco”, poartă numele fostului portar.

Rusescu, noutatea lui Piţi
pentru Argentina

Atacantul formaţiei Sporting Braga, Raul Rusescu, a fost convocat de
selecţionerul Victor Piţurcă alături de alţi zece stranieri pentru partida
amicală pe care echipa naţională a României o va disputa la 5 martie, de
la ora 21.00, cu Argentina, pe Arena Naţională din Bucureşti. Cei unspre-
zece jucători români, legitimaţi la cluburi de peste hotare, cărora le-a fost
trimis, ieri, faxuri de convocare de principiu sunt: Costel Fane Pantili-
mon (Manchester City FC), Srgian Luchin (FK Botev Plovdiv), Răzvan
Raţ (Rayo Vallecano), Alexandru Bourceanu (Trabzonspor), Costin La-
zăr (PAOK Salonic), Gabriel Andrei Torje (Espanol), Alexandru Iulian
Maxim (VfB Stuttgart), Raul Andrei Rusescu (Sporting Braga), Bogdan
Sorin Stancu (Genclerbirligi), Ciprian Andrei Marica (Getafe) şi Gheor-
ghe Teodor Grozav (Terek Groznâi).

Federaţia Română de Fotbal a
actualizat programul etapelor răma-
se în sezonul regulat al Ligii a II-a
şi a publicat deja şi modul de des-
făşurare al fazelor de play-off şi
play-out. Sezonul regulat al ligii a
II-a va debuta pe 1 martie, cu eta-
pele 17 (seria I), respectiv 15 (se-
ria a II-a) şi se va termina în al doi-
lea weekend al lunii aprilie - oficial,
ultima zi e 12 aprilie, dar în funcţie
de televizări e posibil să se joace şi
pe 13. Programul etapelor rămase
de disputat în Liga a II-a, seria a
doua: - 1 martie - etapa 15, 8 mar-
tie - etapa 16, 15 martie - etapa 17,
22 martie - etapa 18, 26 martie -
etapa 19,  29 martie - etapa 20, 5
aprilie - etapa 21, 12 aprilie - etapa
22. Finalul sezonului regulat le va
aduce echipelor o pauză de o săp-
tămână, cele două faze superioare
ale competiţiei urmând a începe pe
19 aprilie. Play-off-ul şi play-out-
ul vor avea câte 10 etape şi se vor
termina pe 7 iunie. Opt dintre aceste

Mititelu, respins de justiţie
de pe „Ion Oblemenco”

Liga a doua se reia pe 1 martie
şi se încheie pe 7 iunie

runde se vor disputa în fiecare we-
ekend, dar vor exista şi două inter-
mediare, a patra - pe 7 mai şi a opta
- pe 28 mai. Iată şi datele de dispu-

tare ale play-off-ului/play-out-
ului: 19 aprilie, 26 aprilie, 3 mai, 7
mai, 10 mai, 17 mai, 24 mai, 28 mai,
31 mai, 7 iunie.


