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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- O veche zicală ne spune că atunci
când doi se ceartă al treilea câştigă.
La cearta dintre Antonescu şi Ponta,
oare, Popescule, cine o fi al treilea?

Primăria Craiova a semnat, ieri, un protocol
de colaborare cu toate cele cinci judeţe din regiu-
nea Oltenia care vor susţine, de acum încolo, Bă-
nia în competiţia pentru obţinerea titlului de capitală culturală
europeană. Judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea vor or-
ganiza toate acţiunile culturale sub egida Asociaţiei „Craiova
Capitală Culturală Europeană” şi vor pune la dispoziţie patrimo-
niul cultural şi turistic de care dispun. Primarul Craiovei, Lia
Olguţa Vasilescu, şi-a asigurat partenerii că, împreună, vor fi
imbatabili, apoi le-a dăruit câte o mascotă: un praz verde şi eco-
logic în faţa căruia europenii îşi vor scoate jobenul în 2021.
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„Suntem imbatabili!”„Suntem imbatabili!”„Suntem imbatabili!”„Suntem imbatabili!”„Suntem imbatabili!”„Suntem imbatabili!”„Suntem imbatabili!”„Suntem imbatabili!”„Suntem imbatabili!”

Un spectacol
de care ţara
n-avea nevoie

Crin Antonescu, liderul liberalilor,
a anunţat marţi seara, cu o suspectă
seninătate, „elementele concrete
ale deciziei Delegaţiei Permanen-
te a PNL de ieşire de la guverna-
re”. O decizie majoră, gravă, care
plutea în aer, cum se spune, de mai
multă vreme, justificată neconvin-
gător, dacă nu infantil, „că nu şi-a
dorit-o”, a încercat să o evite, nu
prin negocieri, târguieli, tergiversări
şi amânări, ci prin căutarea tuturor
posibilităţilor, tuturor şanselor, „de a
spera că în formula Uniunea Social
Liberală, împreună cu partenerii cu
care se angajase în faţa alegătorilor,
primind votul covârşitor de acum
cunoscut, se poate continua”.

Autospeciale
moderne de
intervenţie pentru
judeţele Olteniei

Craiova citeşte!
Târgul
GAUDEAMUS:
cărţi pentru toate
vârstele, gusturile
şi… buzunarele!

 Program de vizitare: mier-
curi-sâmbătă – între orele 10.00
şi 18.00, duminică – între orele
10.00 şi 14.00. Intrare liberă!
 Cotidianul „Cuvântul

Libertăţii” şi Asociaţia „Activ.Cult”
sunt parteneri ai Târgului de Car-
te GAUDEAMUS, oferindu-vă zil-
nic informaţii privind evenimente-
le desfăşurate în foaierul TNC. cultură / 9
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$1 EURO ...........................4,5144 ............. 45144
1 lirã sterlinã................................5,4833....................54833
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METEO

Senin1 dolar SUA.......................3,2854........32854
1 g AUR (preþ în lei).......141,5601.......1415601
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Ministerele PNL, preluate interimarMinisterele PNL, preluate interimarMinisterele PNL, preluate interimarMinisterele PNL, preluate interimarMinisterele PNL, preluate interimar
de alþi membri ai Guvernuluide alþi membri ai Guvernuluide alþi membri ai Guvernuluide alþi membri ai Guvernuluide alþi membri ai Guvernului

Toþi miniºtri PNL s-au reunit, ieri, la Guvern, la ora
11, pentru a-ºi scrie demisiile, pe care le-au depus la
Cancelaria prim-ministrului Victor Ponta, potrivit
Agerpres. Secretarii de stat ai liberalilor au demisio-
nat ºi ei în cursul zilei de ieri, formalizându-ºi demer-
sul la Registratura Guvernului. La ora 11.30, miniº-
trii demisionari s-au întâlnit cu premierul Victor
Ponta, în biroul sãu, dupã cum au precizat surse poli-
tice pentru Agerpres. Imediat dupã, conform Media-

fax, premierul Victor Ponta a mers la Palatul Cotro-
ceni, pentru a discuta cu preºedintele Traian Bãsescu
despre lista miniºtrilor interimari pe care urma sã-i
propunã. „Regret cã miniºtrii PNL au plecat din echi-
pa guvernamentalã. M-am vãzut astãzi cu ei ºi le-am
mulþumit personal. Înþeleg disciplina de partid ºi nu
am ce sã le reproºez, însã cred cã Guvernul ºi guver-
narea sunt mai importante întotdeauna chiar ºi decât
disciplina de partid”, a comentat Ponta.

„I-am propus preºedintelui ca, în locul mi-
niºtrilor liberali, sã numesc miniºtri interimari
membri actuali ai Cabinetului ºi cã sãptãmâna
viitoare sã merg în Parlament cu noua structu-
rã a Guvernului. Preºedintele m-a asigurat cã
îmi va semna imediat decretele ºi asta înseam-
nã cã, în cursul zilei de azi (n.r. - ieri), vom
avea ºedinþã de Guvern ca sã ne continuãm
activitatea atât de normal cât se poate într-o
situaþie ca aceasta”, a spus Ponta, la postul B1
TV. Miniºtrii interimari numiþi de acesta sunt:
Dan ªova - la Transporturi, Nicu Bãnicioiu -
Sãnãtate, Robert Cazanciuc - Relaþia cu Parla-
mentul, Rovana Plumb - Ape, Doina Panã –
Muncã, Mihnea Costoiu - Culturã, Titus Corlã-
þean - Românii de Pretutindeni. ªedinþa de gu-
vern, programatã iniþial pentru ora 12.00, a fost
amânatã pânã când decretele de numire a inte-
rimarilor au fost semnate de preºedintele Tra-
ian Bãsescu ºi publicate în Monitorul Oficial,
au declarat agenþiei Mediafax surse oficiale.

Bãsescu spune cã Antonescu ºi Ponta
sunt „atât de mãrunþi”

ªi asta s-a întâmplat destul de rapid, nu îna-
inte ca Traian Bãsescu sã iasã în faþa presei ºi
sã-i atace ºi pe Victor Ponta ºi pe Crin Anto-
nescu. Potrivit ºefului statului, preºedinþii PSD
ºi PNL sunt „atât de mãrunþi” încât au simþit sã
facã un joc „cine comunicã cu preºedintele”, el
spunând însã cã, instituþional, comunicã cu toþi,
dar nu face aranjamente politice cu nici unul.
Apoi a remarcat cã Guvernul în noua formulã
are 9 ministere din 17 ocupate de interimari,
ceea ce aratã instabilitate. „Am fost de acord
sã semnez decretele de numire a celor 7 mi-
niºtri interimari. În acest moment, Guvernul
României are 9 ministere din 17 ocupate de in-
terimari, ceea ce aratã un Guvern instabil. Am
speranþa cã planificarea premierului se va în-
tâmpla pentru ca România sã aibã un Guvern
legitim ºi o majoritate parlamentarã consolida-
tã”, a punctat preºedintele.

Tãriceanu a pornit un rãzboi cu Antonescu
pentru readucerea PNL la guvernare...

Pe de altã parte, fostul premier liberal Cãlin
Popescu Tãriceanu a lansat un apel, ieri, cãtre
liderul PNL Crin Antonescu, sã revinã asupra

deciziei luate marþi ºi sã revinã în USL, el pre-
cizând cã ieri dimineaþã a avut o discuþie cu
Victor Ponta, la Guvern, care l-a asigurat cã
doreºte continuarea USL „în actuala formu-
lã”. „Nu voi accepta decizia luatã ieri, deoare-
ce eu aprecize cã a fost luatã pe baza unor
afirmaþii false, a unor afirmaþii greºite care au
fost furnizate colegilor mei ºi aceºtia au fost
induºi în eroare. Am vorbit dimineaþã cu Vic-
tor Ponta ºi l-am intrebat dacã doreºte sã con-
tinuãm proiectul USL ºi mi-a dat asigurãri cã
vrea sã continue proiectul USL în actuala for-
mã. Îi solicit lui Crin Antonescu sã revinã asu-
pra deciziei ºi sã revinã în USL”. Apoi, Tãri-
ceanu i s-a adresat direct liderului PNL, folo-
sind formula „dragã Crin”, spunând cã „dacã
tu nu-þi vei asuma aceastã responsabilitate,
atunci o voi face eu. Îi voi cere primului-mi-
nistru Victor Ponta sã-ºi menþinã toate angaja-
mentele luate în cadrul USL, faþã de PNL, res-
pectiv menþinerea tuturor poziþiilor în struc-
turile centrale ºi locale, listele comune la Par-
lamentul European, cât ºi un lucru foarte im-
portant, susþinerea unui candidat liberal la Pre-
ºedinþia României”. Senatorul Cristian David,
fost, pânã ieri, ministru pentru Românii de Pre-
tutindeni, ca ºi fostul ministru de Interne, Radu
Stroe, au anunþat cã îl susþin pe Tãriceanu în
demersul acestuia de a discuta cu premierul
Victor Ponta pentru continuarea în formula
USL.

... ºi a sfârºit imediat, prin demisia din partid
„Mã solidarizez cu ieºirea domnului Tãri-

ceanu de astãzi, covingerea mea intimã este
cã trebuia fãcut acest lucru pentru cã toþi ale-
ºii locali ai PNL, tot activul de partid al PNL
trebuie sã ºtie de direcþia în care mergem. Este
un lucru, sigur cã da, care deranjeazã condu-
cerea partidului, sunt convins de lucrul ãsta,
dar în acelaºi timp noi avem obligaþia sã spu-
nem aleºilor noºtri locali, activului nostru de
partid, cã este o eroare care s-a produs ºi oa-
menii trebuie sã ºtie acest lucru. Dacã vor
accepta sau nu vor accepta deciziile luate, este
o problemã a noastrã, a tuturor. Dacã însã vor
înþelege haosul în care ne ducem ºi ca partid,
dar nu ascund faptul cã ºi instabilitatea
guvernamentalã poate surveni în perioa-
da imediat urmãtoare, noi suntem respon-
sabili pentru toate lucrurile acestea ºi din
acest motiv am gãsit de cuviinþã sã mer-
gem mai departe, sã încercãm sã facem
sã meargã USL”, a susþinut Stroe, într-o
intervenþie telefonicã la România TV. De
altfel, Tãriceanu, alãturi de Cristian Da-
vid, Radu Stroe ºi Ioan Ghiºe s-au numã-
rat printre liberalii care s-au exprimat îm-
potriva ruperii USL la momentul votului
din Delegaþia Permanentã a PNL. La câ-
teva ore de la aceste declaraþii însã, fos-
tul preºedinte al PNL Cãlin Popescu Tã-
riceanu ºi-a dat demisia din PNL, a anun-
þat purtãtorul de cuvânt al formaþiunii,
Cristina Pocora. La fel a procedat ºi Cris-
tian David, în legãturã cu care DNA cere
aviz pentru începerea urmãririi penale.

Antonescu spune cã plecarea PNL
de la guvernare e ireversibilã

Crin Antonescu a declarat asearã, într-o con-
ferinþã de presã, cã decizia de ieºire de la gu-
vernare a PNL-ului a aparþinut unui grup „de
oameni responsabili”, nu unui singur om (n.r.
– aluzie la Tãriceanu) ºi a fãcut un apel cãtre
primul-ministru Victor Ponta. „Aº vrea sã mã
adresez public domnului Ponta. Îi cer sã ia act
de decizia ireversibilã a PNL, sã procedeze cu
decenþã în raport cu aceasta, sã acþioneze în
continuare în baza deciziilor pe care le are de
luat. Cred cã e o degradare sã încerce tratati-
ve ºi negocieri cu oameni care încearcã sã
obþinã câteva funcþii sau promisiuni. E inefi-
cient”, a spus Antonescu. Referitor la demer-
surile lui Cãlin Popescu Tãriceanu, liderul PNL
a spus cã reprezintã un „moment trist. Acela
de a vedea un fost lider, premier, acþionând
împotriva unei decizii a partidului sãu, într-o
poziþie jenantã la uºa primului-ministru. Cel mai
mare deserviciu pe care Tãriceanu l-a fãcut
partidului nostru azi a fost cã a putut lãsa im-
presia opiniei publice cã PNL poate fi un mic
partid clientelar”.

Ponta merge mai departe cu UDMR
Pe de altã parte, liderul PSD, premierul Vic-

tor Ponta, a anunþat ieri cã intenþioneazã sã
prezinte sãptãmâna viitoare Parlamentului noua
formulã a Guvernului ºi cã va avea discuþii în
acest sens inclusiv cu UDMR, susþinând cã,
pânã acum, nu au existat astfel de discuþii.
Preºedintele UDMR, Kelemen Hunor, a con-
firmat, ieri dupã-amiazã, cã doar ce fusese
sunat de cãtre premierul Victor Ponta, care
i-a propus sã discute despre susþinerea noului
Guvern. Hunor a precizat, însã, cã discuþia
UDMR cu premierul Ponta nu are cum sã aibã
loc în cursul zilei de ieri, deoarece trebuie ca
mai întâi sã aibã loc o discuþie în interiorul
Uniunii. Noul Guvern va fi prezentat pe 4 martie
în faþa Parlamentului pentru a obþine votul de
încredere, dupã cum a declarat, tot ieri, pen-
tru Agerpres, vicepreºedintele Senatului, so-
cial-democratul Ioan Chelaru.

DNA cere aviz
de la preºedinte
pentru urmãrirea
penalã a fostului
ministru Cristian
David

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
cere aviz de la preºedinte pentru
urmãrirea penalã a fostului minis-
tru delegat pentru Românii de Pre-
tutindeni, Cristian David, pentru
abuz în serviciu, uz de fals ºi fals
în declaraþii, care ar fi fost fãcute
pentru a justifica 60.000 de euro.
Din referatul întocmit de procu-
rori rezultã cã existã indicii rezo-
nabile potrivit cãrora, pentru a jus-
tifica în declaraþia de avere depu-
sã la data de 14 iunie 2013 intra-
rea în patrimoniul sãu a unei sume
de bani pe care nu o putea obþine
prin mijloace licite, Cristian David
a consemnat în fals, la rubrica
„venituri din alte surse”, primirea
celor 60.000 euro, cu titlu de „re-
stituire împrumut”, de la mama sa.
„Pentru ca, la rândul sãu, mama
demnitarului sã poatã justifica de-
þinerea legalã a sumei de 60.000
euro (...), acesta a efectuat demer-
suri astfel încât, cu o persoanã de
încredere, a fost încheiat formal
un antecontract de vânzare —
cumpãrare a unui apartament în
(...) judeþul Prahova pentru suma
de 60.000 euro”, se aratã într-un
comunicat al DNA transmis ieri
Agerpres. La scurt timp de la acest
anunþ, Cristian David a declarat
agenþiei Mediafax cã a demisionat
din calitatea de membru al PNL
pentru a nu afecta imaginea parti-
dului ºi cã are toatã disponibilita-
tea sã prezinte datele care sã clari-
fice situaþia.
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S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNŢ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAŢIE publică  CU  OFERTĂ  ÎN  PLIC

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

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

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

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

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

VIZITAŢI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

craiova.ro

Crin Antonescu, liderul libera-
lilor, a anunţat marţi seara, cu o
suspectă seninătate, „elemente-
le concrete ale deciziei Delega-
ţiei Permanente a PNL de ieşi-
re de la guvernare”. O decizie
majoră, gravă, care plutea în aer,
cum se spune, de mai multă vre-
me,  justificată nec onvingător,
dacă nu infantil, „că nu şi-a do-
rit-o”, a încerc at să o evite, nu
prin negocieri, târguieli, tergiver-
sări şi amânări, ci prin căutarea
tuturor posibilităţilor, tuturor şan-
selor, „de a spera c ă în formula
Uniunea Social Liberală, împreu-
nă cu partenerii cu c are se anga-
jase în faţa alegătorilor, primind
votul covârş itor de acum cunos-
cut,  se poate continua”. Discur-
sul lui Crin Antonescu, copleşit de
negativitate,  searbăd, inadecvat
cons truit, mai degrabă o arguţie
obositoare, n-a avut altă concre-

MIRCEA CANŢĂR

Un spectacol de care ţara n-avea nevoie
tizare dec ât faptul că rezoluţia
Delegaţiei Permanente a PNL de
ieşire de la guvernare a fost ad-
optată cu 187 de voturi „pentru”,
exis tând numai 6 voturi „contra”
şi 2 abţineri. Semn că prea puţini
liberali au ţinut să nu cânte în cor.
A fi liber e mare luc ru, dar a fi
demn e şi mai mare lucru, scrie
la intrarea în amfiteatrul Univer-
sităţii din Uppsala. „Nu regret sau
nu consider că este un motiv  im-
portant de regret faptul că un gu-
vern se rupe”, a spus impertur-
babil liderul liberal, Crin Antones-
cu. Semn al unei anemii morale,
ca să nu spunem al unei irespon-
sabilităţi politice c ovârş itoare.
Oric e vinovăţie are infinite grade,
infinite tonuri şi semitonuri. Şi ar
fi dramatică de-a dreptul conso-
larea că este mai puţin vinovat
decât Victor  Ponta în dărâmarea
USL,  construcţie politic ă validată

prin vot popular. După ce lăsase
impresia a avea „fundaţie” traini-
că. Acceptând că într-un moment
sau altul a fost sufleteşte erodat
de excesul atacurilor venite c hiar
din câmpul de influenţă al premie-
rului social-democrat Victor Pon-
ta, acceptând că nu întotdeauna
înţelegerile convenite s -au şi ma-
terializat, acceptând că, psiholo-
gic,  Crin Antonescu înregistrase
decepţii, să spunem în casc adă,
responsabilităţile de lider al unei
mari coaliţii de guvernare n-aveau
nici o legătură c u sensibilităţile
private.  Vocaţia de lider  politic
matur se exprimă tocmai prin
magnitudinea uitării de sine, fiind-
că era vorba de guve rnarea ţă-
rii. Prin inves tiţia de încredere a
alegătorilor. Într-un moment în
care la graniţa de est se întâmplă
ceea ce bine ştim. Multe luc ruri
omeneşti ar fi trebuit să-i rămână

străine şi, dacă împrejurările o im-
puneau, Crin Antonesc u trebuia
să f ie cel dintâi dispus  să piardă.
Ori, la ce am asistat? La un răz-
boi al orgoliilor mărunte, al vani-
tăţilor, parte din natura omului, şi
o retorică aproape şcolară, a unor
oameni palizi, neînsemnaţi, deve-
niţi brusc figuri reprezentative.
Aproape amuzant, dac ă n-ar f i şi
un abces al mediocrităţii, una din
cauzele a tot ce s-a întâmplat. Pre-
ocupat să afişeze un amplasament
politic corect şi să regleze frus-
trări mai vec hi sau mai noi, Crin
Antonescu n-a demonstrat altce-
va decât incapacitatea funciară de
a asigura consensul,  consimţă-
mântul celuilalt, şi a înţelege mo-
mentul deloc  senin în c are ne
aflăm. Dacă marţi seara Crin An-
tonescu, surprinzător predispus la
glumiţe ş i ironii facile, într-o at-
mosferă de priveghi vesel,  a

pierdut enorm,  plusând într-un
demers  iraţional, Călin Popescu
Tăriceanu, numărându-se prin-
tre cei c are au votat împotriva
ruperii USL, a c onsiderat „pri-
pită decizia”.  Mai mult, c u sub-
iect ş i predic at, dar  şi mai aproa-
pe de s imţul responsabilităţii,  a
spus : „Am f ost protagoniştii
unui spectacol jalnic.  A fost o
criză de orgolii”. Un grăunte de
consis tenţă e mai mult decât nici
unul. Se spune c ă într-o perioa-
dă Constantin Noic a,  greu de
suspec tat de anemia sentimen-
tului patriotic, lovindu-se de un
perete c ompac t de nes imţire,
inerţie fanariotă,  inc omprehen-
siune,  ar  f i ros tit, epuizat, con-
trariat până la dezamăgire: „Ce
ţară e as ta?”, după c are ar fi iz-
buc nit în plâns . Ne-ar  prinde
bine tonul ac elei disperări ş i
chiar lac rimile subsecvente.

În ciuda faptului că PSD are majorita-
tea asigurată şi fără sprijinul PNL,  cele
două partide nu vor rupe protocolul în Dolj
şi Craiova. Declaraţia îi aparţine preşedin-
telui PSD Craiova, Lia Olguţa Vasilesc u,
aceasta motivându-ş i dec izia prin faptul că
social-democraţii şi liberalii au colaborat

Olguţa Vasilescu: „Nu ne-am pus
problema ruperii protocolului

cu PNL, în Dolj şi Craiova”

Clasa
a noua
rămâne
la liceu

„f oart e b ine ” pâ nă
ac um. „La Craiova şi
în judeţul Dolj, PSD
ar e ma joritat e fă ră
PNL, doar cu UNPR.
Dar noi nu ne-am pus
problema ruperii aces-
tui protoc ol în Dolj şi
Craiova. Am colaborat
foarte bine ş i înainte,
probabil vom colabora
foarte bine ş i de ac um
încolo”.  Olguţa Vas i-
lesc u a mai spus  c ă,
ac olo unde va fi pos i-
bil, „în mod clar PSD
va păs tra aceste alian-
ţe”.  „Noi, c ei de la
PSD, nu am vrut să se

rupă USL,  dar  as ta a fost s ituaţia. Se pare
că orgoliile au fost mai importante pentru
unii decât alianţa care a fost votată în pro-
porţie de 70% din români”, a comentat pre-
şedintele PSD Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

Camera Deputaţilor a adop-
tat, marţi, ordonanţa prin care
clasa a IX-a rămâne la liceu,
iar durata învăţământului obli-
gatoriu c reşte de la 10 la 11
ani, prin introducerea clasei pregătitoare.
Pe de altă parte,  ordonanţa extinde de la
trei la şase ani dreptul cadrelor didactice
de a se titulariza. Totodată, c adrele didac-
tice netitulare c alif icate c are obţin la con-
cursul de titularizare cel puţin nota 7 au

posibilitatea să ocupe un post de titular în
şase ani. Până la adoptarea ordonanţei, re-
zultatul la c oncursul de titularizare era va-
labil doar trei ani, iar  concursul trebuia
susţinut din nou dacă nu erau disponibile
posturi în ac est interval.
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În prezent, Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã din Craiova numãrã
puþin peste 3.000 de angajaþi, cu tot
cu medicii rezidenþi, care au un sta-
tut special. Volumul de muncã este
însã pe mãsurã. Peste 125.000 de pa-
cienþi trec anual numai prin Unitatea
de Primiri Urgenþe a unitãþii sanitare
craiovene, cea mai mare din Oltenia.

Printre secþiile care ar mai avea
nevoie de medici se regãsesc cele de
neurochirurgie, oncologie, chirurgie
vascularã sau cardiologie. În schimb,
au nevoie de personal auxiliar ºi asis-
tenþi medicali secþiile de Anestezie
Terapie Intensivã, Compartimentul

Ca în mai toate unitãþile sanitare cu pa-
turi din þarã, ºi la Spitalul Judeþean din
Craiova lipsa medicilor ºi a asistenþilor
medicali se resimte din plin pe anumite

secþii. În mare, s-a calculat cã ar mai fi
nevoie de aproximativ 300 de angajaþi pen-
tru ca spitalul sã funcþioneze la capacita-
tea propusã în normativul de personal.

de Arºi – unde, în mod obiºnuit, nor-
marea ar trebui sã fie de un asistent
la trei paturi – dar ºi chirurgia.

„Ar mai fi nevoie de 300 de medici
ºi asistenþi medicali pentru a a aco-
peri necesarul din normativul de per-
sonal. Problema este cã de patru ani
nu se mai organizase concurs. În iar-
nã au fost scoase câteva posturi,
ºapte la numãr, dar doar douã pe du-
ratã nedeterminatã. Noi militãm pen-
tru eliminarea deficitului. Existã un
deficit ºi la capitolul personal auxili-
ar pentru cã salariile sunt foarte mici”,
a declarat Ion Cotojman, preºedinte-
le sindicatului Unimedical.

Peste 3.000 de
cadre medicale au
plecat în strãinãtate

Lipsa de personal este datã ºi de
migraþia cadrelor medicale cãtre spi-
talele din strãinãtate. Reprezentan-
þii Colegiului Medicilor au avertizat
cã, ºi pe parcursul anului trecut,
exodul medicilor peste hotare a con-
tinuat. Astfel, aproape 3.000 de spe-
cialiºti au solicitat Colegiului Medi-
cilor din România (CMR) certifica-
tele profesionale curente pentru a
putea lucra în strãinãtate.

Din 2007 pânã în prezent, peste
14.000 de medici ºi 50.000 de asis-
tenþi medicali au pãrãsit sistemul sa-
nitar românesc pentru a profesa în
spitalele din strãinãtate. Aproxima-
tiv 3% dintre doctorii români ºi 5-
10% dintre asistente emigreazã în
fiecare an, iar cele mai frecvente des-
tinaþii sunt Italia, Franþa, Spania,
Marea Britanie ºi þãrile din nordul
Europei. În plus, statul român a pier-
dut ºi foarte mulþi bani. Pentru for-
marea unui medic timp de ºase ani,
statul cheltuieºte aproximativ 30.000
de lei, iar pentru specializarea aces-
tuia, încã 21.000 de lei, în total apro-
ximativ 51.000 de lei în total. ªi mai
îngrijorãtor este însã faptul cã, anul
trecut, s-a coborât sub pragul critic
de 40.000 de medici cu liberã practi-
cã în Romania.

Peste 100 de medici
au solicitat
certificate
de conformitate

Deficitul de medici se resimte în
toatã þara. Dupã calculele reprezen-
tanþilor Colegiului Medicilor, în 27
de judeþe existau unitãþi sanitare
care funcþionau fãrã a fi acoperite
din punct de vedere al personalu-
lui medical. Nu face excepþie nici
Doljul din aceastã ecuaþie.

Nu mai puþin de 225 de asistenþi
medicali ºi 121 de medici au solici-
tat la Direcþia de Sãnãtate Publicã
certificate de conformitate care
atestã obþinerea titlului de medic,
medic dentist, farmacist, asistent
medical, medic specialist sau me-
dic primar. Aceste documente sunt
necesare, în general, pentru a pu-

tea lucra în alte þãri din Uniunea
Europeanã. Exodul medicilor s-a
accentuat în ultimii ani. Dacã în
2009 plecau peste hotare 60 de doc-
tori din Dolj, în 2010 numãrul aces-
tora ajungea la 70, iar în 2011 emi-
grau 85 de cadre medicale, în 2012,
113 medici doljeni ºi-au cãutat de
lucru în diferite colþuri ale Europei,
iar anul trecut nu mai puþin de 163.

În ceea ce priveºte motivele emi-
grãrii cadrelor medicale, studiile
aratã cã migraþia din România a fost
declanºatã odatã cu aderarea la
Uniunea Europeanã ºi debutul cri-
zei economice. Pânã la sfârºitul
anului 2009, aceastã situaþie a în-
ceput sã aibã un impact puternic
asupra forþei de muncã din secto-
rul sanitar, a numãrului de angajaþi
ºi salarizãrii, iar aceste transformãri
au determinat emigrarea persona-
lului din domeniul sãnãtãþii.

RADU ILICEANU

Concentraþie foarte mare
de endotoxine

„În 20 decembrie 2013, vaccinul
antigripal a fost retestat atât la sediul
producãtorului, în prezenþa unui re-
prezentant al Agenþiei Naþionale a
Medicamentului, cât ºi ulterior, în la-
boratorul ANM, în prezenþa reprezen-
tanþilor Institutului Cantacuzino. Re-
zultatele au reconfirmat primele rezul-
tate, respectiv cã vaccinul antigripal
este neconform pentru parametrul
crescut de endotoxine bacteriene. În
24 decembrie s-au emis buletinele de
neconformitate pentru primele opt
serii. Pentru o ºi mai mare transparen-
þã, ANM a solicitat o retestare în Fran-
þa, deºi atunci când am emis buletinul
de analizã, prin care spuneam cã pro-
dusul este neconform, eram sutã la
sutã siguri pe acest rezultat”, a spus
Anca Crupariu, în replicã la acuzaþiile
aduse ANM de ministrul demisionar
al Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu.

Purtãtorul de cuvânt al ANM a pre-
cizat cã laboratorul unde a fost retestat

Retestãrile vaccinului antigripal fãcute
atât în laboratorul Agenþiei Naþionale a
Medicamentului cât ºi la Institutul Can-
tacuzino au dovedit cã produsul este ne-

conform, pentru parametrul endotoxine
bacteriene, a declarat ieri, pentru ME-
DIAFAX, purtãtorul de cuvânt al ANM,
Anca Crupariu.

produsul este unul cu care lucreazã
Agenþia Medicamentului din Franþa.
“Testul fãcut în Franþa este indicat de
farmacopeea europeanã. Acesta indi-
cã mai multe metode, printre care me-
toda gel-clot, folositã în România ºi
metoda cromogenicã, utilizatã de fran-
cezi. Aceste retestãri în Franþa au fost
în afara procedurii, fiind o dorinþã de
reconfirmare din partea unui alt labo-
rator din Uniunea Europeanã. Aºa
cum am spus, este o metodã indicatã
de farmacopeea europeanã pentru
parametrul conþinut în endotoxine”, a
explicat Crupariu.

Preºedintele ANMDM, Marius
Savu, destituit din funcþie

Preºedintele Agenþiei Naþionale a
Medicamentului, Marius Savu, a fost
demis, ieri, de Eugen Nicolãescu, îna-
inte ca acesta sã-ºi dea demisia din
funcþia de ministru al Sãnãtãþii. Eu-
gen Nicolãescu a declarat pentru
MEDIAFAX cã din documentele ra-
portului Corpului de control al primu-
lui ministru reiese cã preºedintele

ANM a transmis documente mai mult
cãtre Guvern ºi mai puþin cãtre minis-
ter. Nicolãescu a afirmat cã au fost fã-
cute demersuri împotriva liberalilor, în-
trucât încã de la începutul reluãrii pro-
ducþiei de vaccin antigripal, premierul
i-a atras atenþia cã nu va ieºi nimic cu
Institutul Cantacuzino.

“Având în vedere gravitatea dez-
informãrii opiniei publice privind ni-
velul exagerat al prezenþei endotoxi-
nei în vaccinul gripal, urmare a utilizã-
rii unei metode neconforme cu stan-
dardele impuse de farmacopeea euro-
peanã, lipsa de responsabilitate ºi ne-
profesionalismul în gestionarea situa-
þiei vaccinului gripal, dar ºi crearea te-
merilor în rândul opiniei publice de cã-
tre preºedintele ANMDM, ministrul
Sãnãtãþii a decis destituirea din
funcþia de preºedinte al ANMDM
a domnului Marius Savu, înce-
pând cu data de 26 februarie 2014”,
se aratã într-un comunicat de pre-
sã al Ministerului Sãnãtãþii remis
agenþiei MEDIAFAX.

Rezultatul primit
de la laboratorul din Franþa,
considerat neconcludent

Potrivit specialiºtilor în dome-
niu, metoda de testare a vaccinu-
lui gripal utilizatã de laboratorul

din Franþa, la care a apelat preºedin-
tele ANMDM, din proprie iniþiativã,
a fost metoda cineticã cromagenicã,
care nu este în conformitate cu pre-
vederile farmacopeei europene (me-
toda gel-clot) pentru un astfel de pro-
dus, a precizat MS. “Prin urmare, re-
zultatul primit de ANMDM de la la-
boratorul din Franþa nu este conclu-
dent pentru produsul vaccin gripal
ºi nu se poate þine cont de aceste
rezultate în evaluarea calitãþii produ-
sului, din cauza metodei folosite, care
diferã de cea recomandatã de farma-
copeea europeanã”, se mai aratã în
comunicatul citat.

Potrivit Ministerului Sãnãtãþii,
ANMDM a solicitat, din proprie ini-
þiativã, testarea produsului INCDMI

Cantacuzino de laboratorul din Franþa
fãrã înºtiinþarea producãtorului
(INCDMI Cantacuzino) sau a MS,
care a aflat de aceastã retestare abia
dupã finalizarea studiului clinic. Mai
mult, susþine Ministerul Sãnãtãþii,
ANMDM nu a solicitat Institutului
Cantacuzino probe suplimentare pen-
tru retestarea produsului, astfel în-
cât nu se poate preciza dacã eºantio-
nul trimis spre analizã este reprezen-
tativ ºi nici nu a pus la dispoziþie nici-
un document probator, prin urmare,
nu se cunoaºte care sunt seriile re-
testate în Franþa.

***

Institutul Cantacuzino a produs,
pentru sezonul epidemic 2013-2014,
400.000 de doze de vaccin antigripal,

însã acestea nu au putut fi fo-
losite, întrucât rezultatele tes-
telor au indicat o concentra-
þie foarte mare de endotoxi-
ne, care ar putea sã producã
la administrare reacþii adver-
se, precum febrã sau ºoc ana-
filactic. Agenþia Naþionalã a
Medicamentului a anunþat In-
stitutul Cantacuzino, la sfâr-
ºitul anului trecut, cã vacci-
nul antigripal nu poate fi pus
pe piaþã întrucât au fost des-
coperite probleme.
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Protocolul pentru susþine-
rea în competiþia „Capitalã
Culturalã Europeanã” a fost
semnat, ieri, la Primãria
Craiova, de primarul Lia
Olguþa Vasilescu ºi preºe-
dinþii de consiliu din cele
cinci judeþe ale Olteniei.
„Craiova candideazã în
aceastã competiþie, dar nu
singurã, ci împreunã cu
regiunea Oltenia. De altfel,
cred cã suntem singura
regiune participantã în
aceastã competiþie, toate
celelalte oraºe s-au înscris
singure. A apãrut ºi ghidul de
la UE ºi vor primi punctaje
mai mari regiunile angrenate
în aceastã competiþie, iar
Craiova va merge alãturi de
cele cinci judeþe ale Olteniei”,
a declarat Olguþa Vasilescu.
Potrivit primarului, protocolul
prevede ca, de acum încolo,
orice activitate culturalã din
cele cinci judeþe sã se desfã-
ºoare sub egida „Craiova

Primãria Craiova a semnat, ieri, un protocol de colaborare
cu toate cele cinci judeþe din regiunea Oltenia care vor susþi-
ne, de acum încolo, Bãnia în competiþia pentru obþinerea titlu-
lui de capitalã culturalã europeanã. Judeþele Dolj, Gorj, Olt,
Mehedinþi ºi Vâlcea vor organiza toate acþiunile culturale sub
egida Asociaþiei „Craiova Capitalã Culturalã Europeanã” ºi
vor pune la dispoziþie patrimoniul cultural ºi turistic de care
dispun. Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, ºi-a asigurat
partenerii cã, împreunã, vor fi imbatabili, apoi le-a dãruit câte
o mascotã: un praz verde ºi ecologic în faþa cãruia europenii
îºi vor scoate jobenul în 2021.

Capitalã Culturalã Europeanã”
ºi, de asemenea, orice festival
care este lansat la Craiova sã
aibã ramificaþii ºi în toate
judeþele. Debutul va fi fãcut
cu Festivalul „Shakespeare”,
când teatrele participante vor
susþine spectacole nu numai
la Craiova, ci ºi în celelalte
reºedinþe de judeþ.

Gorjul ºi Oltul,
partenerii Bãniei

Gorjul a fost primul judeþ
cu care Craiova a semnat, în
vara anului trecut, un proto-
col de colaborare. Preºedinte-
le Consiliului Judeþean, Ion
Cãlinoiu, a spus însã cã
aceastã colaborare va fi
extinsã în tot judeþul, nu doar
la nivelul municipiului Târgu
Jiu. „Vom face eforturi
comune ºi trebuie sã câºti-
gãm aceastã bãtãlie. Noi
avem ceea ce nu are nimeni
în lume, operele lui Constan-
tin Brâncuºi. Avem cele mai

multe peºteri, 2000 la numãr,
aici putând sã se facã turism
speologic sau turism de
aventurã, rafting ºi alpinism”.
Preºedintele Consiliului
Judeþean Olt, Paul Stãnescu,
a declarat, la rândul lui, cã ºi
judeþul pe care îl conduce va
contribui „la maximum pentru
acest proiect, pentru cã este
unul pentru întreaga regiune”.
„Fãrã discuþie, vom veni cu
tot patrimoniul ºi cultura din
judeþul nostru. Cel mai
important lucru este sã
colaborãm bine, este o
perspectivã foarte importantã
pentru noi ºi vã asigurãm de
tot sprijinul judeþului Olt”.

Mehedinþi
ºi Vâlcea sprijinã
Craiova

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Adrian
Duicu, a asigurat autoritãþile
craiovene cã judeþul sãu va
sprijini în totalitate acest
demers cultural. „Oltenia ºi
oltenii sunt catalogaþi ca niºte
oameni foarte curajoºi ºi nu
am nici o îndoialã cã, în
2021, Craiova ºi toatã regiu-
nea vor câºtiga aceastã
competiþie”. ªi judeþul Vâlcea
sprijinã Craiova, aducând un
portofoliu bogat în ceea ce
priveºte turismul. „Vâlcea va
veni cu tot ce are mai valo-
ros, cu cele cinci staþiuni
turistice: Cãlimãneºti, Cãciu-
lata, Olãneºti, Govora ºi

Voineasa. Cu Mãnãstirea
Hurezi care se aflã sub
protecþia UNESCO, cu
ceramica de Horezu, muzeul
în aer liber din Râmnicu
Vâlcea, cu Teatrul Naþional ºi
Filarmonica, cu cele douã
rezervaþii naturale, Cozia ºi
Buila Vânturariþa, cu Salina
Ocnele Mari. Judeþul Vâlcea

va avea mult de lucru pentru
cã acest protocol trebuie sã
aibã o finalitate. Veþi avea un
partener de încredere în
judeþul Vâlcea”, a transmis
Carmen Alexandrescu,
împuternicitã de preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea.

Doljul, gazdã
pentru viitorii turiºti

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
a declarat cã Doljul participã
fãrã nici un fel de rezervã la
acest proiect cultural care, pe
lângã capitalul de imagine,
þinteºte ºi o finanþare de 500
de milioane de euro. „Noi
venim cu instituþiile noastre de
culturã, care au fost reabilitate
pe bani europeni, cu peste 20
de milioane de euro, dar ºi cu
Aeroportul din Craiova care va
fi pus la dispoziþia celor care
vor dori sã viziteze regiunea
Oltenia. Doljul are podul
cultural de la Cetate, castrul
roman de la Cioroiu Nou –
unde încã se sapã pentru a
scoate la ivealã vechea cetate
Malva, avem localitatea
Periºor – unde a copilãrit
marele inventator Henri
Coandã. E important cã ne-am
dat mâna ºi vom câºtiga”.
Vlad Drãgulescu, preºedintele
Asociaþiei „Craiova Capitalã

Culturalã Europeanã”, le-a
spus celor prezenþi cã mo-
mentul este unul istoric ºi cã,
la final, va veni ºi succesul:
„Cu toþii suntem aici pentru a
sprijini demersurile culturale.
Nu ne rãmâne decât sã ne
strângem mâna ºi sã culegem
datele pentru a alcãtui o
politicã culturalã comunã”.

Avem mascotã:
prazul cu joben!

 „Eu cred cã suntem
imbatabili pentru cã ceea ce
aduce Oltenia în patrimoniul
asociaþiei nu poate sã aducã
nimeni din România”, le-a
spus primarul Olguþa Vasiles-
cu. Dupã semnarea protoco-
lului, fiecare preºedinte de
consiliu a primit ºi câte o
mascotã, creatã special
pentru acest demers. „Sper
sã le vãd pe birourile dum-
neavoastrã”, i-a atenþionat
Vasilescu. Mascota Craiovei
simbolizeazã un fir de praz
care poartã o þinutã festivã,
un joben negru cu panglicã
roºie. „Ne-am tot gândit, am
fãcut tot felul de concursuri
de soluþii ºi am ajuns la
concluzia cã ne trebuie sã fie
ceva ecologic pentru cã
aceastã componentã are o
foarte mare importanþã în
UE. ªi ce putea sã fie mai
verde ºi mai ecologic decât
prazul! Toþi românii, când se
gândesc la olteni, se gândesc
la praz. Evident a fost în
discuþie ºi zaibãrul dar nu
puteam sã facem o mascotã
cu el. Iar leul este o emblemã
sportivã ºi nu prea are
legãturã cu istoria”, a mãrtu-
risit primarul Craiovei.
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Nimeni nu-i profet în þara lui, cum sunã
o mai veche sentinþã. Confirmatã marþi,
într-una dintre cele mai dificile zile ale coa-
liþiei majoritare care depãºise, în decem-
brie trecut, printre piruete de un gust ief-
tin, un prim an al unei legislaturi pe care o
câºtigase neverosimil de limpede, sentinþa
a luat forma decesului: al USL. Un deces
ca o debranºare de la aparatele ce mai þi-
neau muribundul într-o moarte clinicã.
Sfârºitã, ºi aºa destul de greþos, orice te-
rapie, n-a mai rãmas decât alternativa
anunþului funerar (ºi funebru), dilematicã
rãmânând doar identitatea cioclilor ºi, even-
tual, locul cel mai potrivit de îngropãciu-
ne. În istorie, fireºte, însã, pentru câte
astfel de decese s-au înregistrat în ulti-
mele douã decenii în politichia autohtonã,
nici acolo nu mai e destul spaþiu.

O Marþea neagrã, îmi îngãdui s-o nu-

mesc, în proasta ºi încã abil camuflata tra-
diþie a crac-urilor înregistrate, în ultimii
ani la marile agenþii bursiere americane ºi
nu numai, îndeosebi acele Vineri ºi Mier-
curi negre, li s-a spus, ce-au prezidat cri-
za din care lumea întreaga încã nu a ieºit.

Unicul „profet” cu puseuri nastrada-
miste, al cãrui nume îl las istoriei vâs-
coase a marinei ceauºiste, pare sã fi in-
tuit câte ceva, dacã, în ultimele clipe, la
priveghi, nu va fi beneficiat de serviciile
unor sufleori plantaþi prin vecinãtãþile
staff-urilor useliste: el a jucat, jucând, ca
de obicei, la cacialma, strecurându-se, în
debandada mortificantã, pe post de…
para-medic. Îngrijorãrile nu-l ocolesc însã
nici pe el, fiindcã tot ceea ce cunoaºte,
departe de a-l îmbogãþi, cum credea
cândva un naiv precum Goethe, pe el, ca
ºi pe alþi comilitoni, îl sperie.

Dincolo de dizgraþiosul exhibiþionism
al pãrþilor, intrigant rãmâne tot bietul ce-
tãþean, martor accidental – ºi accidentat
– al acestui spectacol pe care nicio ten-
siune ostentativ afiºatã, nu-l poate dumiri.
Cã îngrijorarea sa n-are niciun fel de co-
notaþie politicã – ºi nu mã refer aici la
cohorta de „militanþi”, ei vor chibiþa mai
departe, seduºi fie de închipuite carisme
ale ºefilor, fie profitori ai vreunui mãrunt
gheºeft – e destul de limpede. Ceea ce îl
doar e impactul pe care astfel de elucu-
braþii ivite din orgoliile unor „cocoºi” stin-
gheriþi de gustul premierii îl va avea asu-
pra vieþii sale cotidiene. Una ºi aºa destul
de precarã.

Nici la nivelul gestiunii actului politic
perspectiva nu-i deloc clarã. Spectrul par-
lamentar intrã deja într-o miºcare brow-
nianã ºi ºtim, din pãcate, cã tocmai aco-

lo, la acel înalt nivel, trocul e o filozofie
curentã, ba chiar biniºor cabratã.

Despre momentul – istoric, nu-i aºa?
– în care acest aventuros divorþ are loc
ce-aº putea adãuga mai mult decât invi-
taþia de a privi, cu restul de responsabili-
tate ºi de cutremurare, în spaþiul geopo-
litic în care mari puteri ºi uriaºe interese
contrapuse par hotãrâte sã schimbe isto-
rii ºi Istoria? Chiar am rãmas prizonierii
unui blestem milenar, de a nu fi niciodatã
prezenþi în clipe de cumpãnã ale Istoriei?
Lumea e într-o schimbare nãucitoare,
fãrã precedent, nimeni nu mai contestã
un adevãr atât de evident, prea puþini însã
îndrãznesc sã-ºi mute privirea mai depar-
te de vârful propriilor ºoºoni. ªi e grav
când ºoºonii ãºtia umflaþi de fudulia nar-
cisiacã, acea neostoitã beþie a Puterii,
aparþin unor lideri de Þarã. ªi de neam.

„Manual de eco-condiþionalitate –
norme obligatorii pentru acordarea
plãþilor din fonduri europene”, aºa se
intituleazã lucrarea editatã de Camera
Agricolã Dolj, în sprijinul producãtorilor
agricoli. Eco-condiþionalitatea este un
mecanism de legãturã între acordarea
plãþilor de sprijin ºi respectarea de agri-
cultori a unor norme obligatorii în dome-
niul mediului, al sãnãtãþii ºi al bunei
întreþineri a animalelor pe întregul teren al
fermei, pentru care se solicitã plata.
Lucrarea la care ne referim cuprinde
schemele ºi mãsurile de sprijin la care
trebuie respectate normele de eco-condiþi-
onalitate, a cãror desconsiderare conduce
la reducerea plãþilor sau excluderea de la
platã, în funcþie de gravitate, amploare,
persistenþã, repetiþie ºi caracter intenþio-
nat al încãlcãrii obligaþiilor la una sau mai
multe scheme de sprijin, pentru unul sau
mai mulþi ani. Dincolo de caracterul sãu
tehnic, lucrarea redactatã de specialiºti ai
Camerei Agricole Dolj din cadrul Consiliu-
lui Judeþean – Aurel Stanciu, Claudia
Anamaria Tila, Ioana Burtãverde, Marian
Iulius Cirla, Paula Vlãdia – se adreseazã
deþinãtorilor de exploatãri agricole care
acceseazã fonduri europene ºi este real-
mente interesantã.

Un ghid mai mult decât util,
editat de Camera Agricolã Dolj

Al 51-lea Salon de agricul-
turã de la Paris (Porte de Ver-
sailles), „cea mai mare fermã
a lumii”, s-a deschis sâmbãtã
într-un climat de crispare,
scrie presa din Hexagon, din
cauza rãzboiului preþurilor din-
tre producãtori ºi marii distri-
buitori. La primele ore ale di-
mineþii ºi-a fãcut apariþia, ca de
altfel ºi în anii precedenþi, pre-
ºedintele Francois Hollande,

Paris: Salonul de agriculturã, o vitrinã
unicã a produselor alimentare

însoþit de ministrul de resort,
Stephane Le Foll, ºi cel al In-
dustriei Agroalimentare. Sunt
amenajate peste 1.300 de stan-
duri, prezentate peste 4.000 de
animale ºi organizatorii se aº-
teaptã la peste 700.000 de vi-
zitatori. Salonul de agriculturã
de la Paris prilejuieºte expune-
rea unei strategii a comerciali-
zãrii produselor agroalimenta-
re, dar, în acelaºi timp, ilustrea-

zã ºi potenþialul producãtorilor
agricoli francezi, mereu nemul-
þumiþi de politicile promovate în
acest domeniu. Între altele,
Francois Hollande, care a zã-
bovit în jur de 6-7 ore aici, faþã
de anul trecut, când a stat 10
ore, iar în urmã cu doi ani 12
ore, a spus cã „pactul de res-
ponsabilitate se aplicã ºi agri-
culturii”, ramurã extrem de vi-
guroasã a economiei franceze.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, fapta pentru care craiovea-
nul a ajuns dupã gratii s-a petrecut
în noaptea de 23 spre 24 februarie
a.c.. O patrulã de siguranþã publi-
cã din cadrul Secþiei 3 Poliþie Cra-
iova l-a prins în flagrant pe Ionuþ
Marius Bãcioiu, de 23 de ani, din
Craiova, care tocmai sustrãsese
dintr-o anexã amplasatã în apro-
pierea blocului 5, de pe „Calea Bu-
cureºti”, din municipiu, mai multe
pãsãri.

Prejudiciul cauzat, în valoare de
200 lei, a fost recuperat în totalita-
te, întocmindu-se dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de furt
calificat. Numai cã, din cercetãrile
efectuate ulterior, s-a stabilit cã
tânãrul a fost surprins cu pãsãrile
furate de proprietarul anexei, cra-
ioveanul Ion Stroescu, ºi pentru a
scãpa, l-a bãtut. Victima s-a pre-
zentat la Institutul de Medicinã
Legalã Craiova, a obþinut certifi-
cat medico-legal din care rezultã

Un tânãr de 23 de ani, din Craiova, ajuns în arestul IPJ
Dolj, pentru tâlhãrie, dupã ce l-a bãtut pe un bãrbat care îl
prinsese furându-i pãsãri dintr-o anexã. Victima are nevoie
de 5-6 zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea leziunilor
suferite, iar agresorul, care are antecedente penale, a fost

arestat, ieri dupã-amiazã, pe o perioadã de 30 de zile.

cã are nevoie de 5-6 zile de îngri-
jiri medicale pentru vindecarea le-
ziunilor suferite ºi, dupã ataºarea
la dosar a acestui document, în
cursul zilei de marþi, Ionuþ Marius
Bãcioiu a fost reþinut pe 24 de ore.

„În baza probatoriului adminis-
trat ºi analizei dosarului cu pro-
curorul ce supravegheazã activi-
tatea de cercetare penalã, s-a dis-
pus continuarea urmãririi penale
faþã de tânãr pentru comiterea in-
fracþiunii de tâlhãrie calificatã.
Autorul a fost reþinut pe bazã de
ordonanþã pe o perioadã de 24 ore,
fiind introdus în arestul Inspec-
toratului”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Ieri dupã-amiazã, Bãcioiu a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova,
instanþa admiþând propunerea pro-
curorilor ºi dispunând arestarea
preventivã a tânãrului pe o perioa-
dã de 30 de zile.

 CARMEN ZUICAN
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Cinci autospeciale moderne de
intervenþie, descarcerare ºi acordare
a asistenþei medicale de urgenþã,
achiziþionate printr-un proiect cu
finanþare europeanã depus de Aso-
ciaþia de Dezvoltare Intercomuni-
tarã (ADI) Sud-Vest Oltenia, for-

matã din cele cinci judeþe ale regiu-
nii ºi având ca lider Consiliul Jude-
þean Dolj, au ajuns, ieri, la benefi-
ciari. Mai exact la fiecare Inspec-
torat pentru Situaþii de Urgenþã din
judeþele Olteniei, respectiv Dolj,
Gorj, Olt, Mehedinþi ºi Vâlcea.

La evenimentul organizat pe es-
planada Teatrului Naþional „Marin
Sorescu“ din Craiova au luat parte,
alãturi de preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, pre-
ºedinþii Consiliilor Judeþene Olt, Gorj
ºi Mehedinþi – Paul Stãnescu, Ion
Cãlinoiu, respectiv Ioan Adrian Dui-
cu –, prefectul judeþului Dolj, Ma-
rius Deca, primarii municipiilor Cra-
iova, Târgu Jiu, Slatina ºi Râmnicu
Vâlcea – Lia Olguþa Vasilescu, Flo-
rin Cârciumaru, Minel Prina ºi
Emilian Frâncu – , viceprimarul
municipiului Drobeta-Turnu Seve-
rin Marius Screciu, directorul ge-
neral al Agenþiei de Dezvoltare Re-
gionalã Sud-Vest Oltenia, Marilena
Bogheanu, precum ºi reprezentanþi
din conducerea Inspectoratelor Ju-
deþene pentru Situaþii de Urgenþã.
Cele cinci autospeciale prezentate
pe esplanadã reprezintã a doua se-
rie de echipamente care vine sã îm-
bunãtãþeascã dotarea unitãþilor de
intervenþie din judeþele Olteniei, iar
preºedintele Ion Prioteasa a decla-
rat cã se pregãteºte ºi etapa a treia,
printr-un alt proiect, tot cu fonduri
europene, vizând achiziþia unor
ºenilate.

Cinci autospeciale complexe de interven-
þie, descarcerare ºi acordare a asistenþei
medicale de urgenþã, noi-nouþe, achiziþi-
onate printr-un proiect cu finanþare
europeanã, au ajuns, ieri, la Inspectora-
tele pentru Situaþii de Urgenþã din
judeþele regiunii Oltenia, respectiv Dolj,
Gorj, Olt, Mehedinþi ºi Vâlcea. Cheile
maºinilor le-a înmânat Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în cadrul unei ceremonii desfãºurate pe
esplanada Teatrului Naþional din Craio-
va, fiind anunþatã, pentru viitor, tot cu
fonduri europene, achiziþia unor ºenilate
care sã completeze echipamentele pentru
intervenþii în condiþii de iarnã din
fiecare judeþ al regiunii.

actualitate
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Cele douã proiecte cu
fonduri europene pentru
care ADI Sud-Vest Oltenia a
obþinut finanþare au vizat,
în total, achiziþionarea a 54
de echipamente specifice
pentru dotarea bazelor
operaþionale de intervenþii
în situaþii de urgenþã: 21 de
autospeciale de lucru cu apã
ºi spumã, 5 autospeciale
pentru descarcerãri grele, 2
autospeciale de cercetare
NBCR (nuclear, biologic,
chimic, radiologie), 20 de
autospeciale complexe de
intervenþie, descarcerare ºi
acordare a asistenþei medi-
cale de urgenþã – FRAP, 5
autospeciale de intervenþie
ºi salvare de la înãlþime ºi
un centru mobil de comandã
ºi control.
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Proiectul, demarat în 2009
„Trãim o zi absolut specialã în

viaþa noastrã, cu atât mai mult cu
cât avem plãcerea de a se afla alã-
turi de noi preºedinþi de consilii ju-
deþene din Oltenia, primari de mari

municipii, inspectorii-ºefi ai In-
spectoratelor pentru Situaþii de Ur-
genþã, directorul general al Agen-
þiei de Dezvoltare Regionalã Sud-
Vest Oltenia, doamna Marilena Bo-
gheanu, ºi prefectul judeþului Dolj,
domnul Marius Deca. Ne bucurãm
sã putem anunþa cã intrã în etapa
finalã un proiect deosebit de im-
portant, pentru care noi, cei pre-
zenþi aici, ne-am dat mâna în anul
2009, semnând un contract prin
care puteam atrage fonduri euro-
pene în vederea dotãrii unitãþilor
speciale de intervenþie în situaþii de
urgenþã. Am pornit la drum acce-
sând finanþare europeanã pentru un
proiect în valoare de 12 milioane
de euro, prin intermediul cãruia am
cumpãrat 44 de echipamente spe-

cifice, împãrþite în mod colegial în-
tre toate cele cinci judeþe din Olte-
nia, între care ºi un centru mobil
de comandã, care rãmâne aici, la
Craiova”, a explicat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa. Au mai rãmas însã fonduri
suficiente pentru un nou proiect,
aºa cã autoritãþile au depus un nou
proiect prin care s-au obþinut alte
fonduri, rezultatul fiind cel prezen-
tat: cele cinci autospeciale noi.

În ultima etapã, echipamente
de iarnã

„Mai existau fonduri disponibi-
le, dupã prima etapã, astfel cã a
fost elaborat un nou proiect, cu o
valoare totalã de peste 5 milioane
de euro, ce viza achiziþionarea a
cinci vehicule pentru intervenþie ºi
salvare de la înãlþime ºi a altor cinci
autospeciale complexe de interven-
þie, descarcerare ºi acordare a asis-
tenþei medicale de urgenþã, care,

iarãºi, vor fi distribuite în mod egal
între judeþele din regiune. În acest
moment, vã putem prezenta o se-
rie dintre dotãrile obþinute prin in-
termediul celui de-al doilea proiect,
despre care noi credem cã sunt
printre cele mai bune echipamente
de acest gen din România. Ne face,
totodatã, plãcere sã anunþãm cã,
în completarea etapelor anterioa-
re, urmeazã sã depunem un nou
proiect cu finanþare europeanã,
a cãrui valoare totalã este de 1,4
milioane de euro. Ne vom orien-
ta cãtre dotãri speciale pentru in-
tervenþia în condiþii de iarnã, ast-
fel cã fiecare Inspectorat pentru
Situaþii de Urgenþã va primi câte
un autovehicul ºenilat, astfel în-
cât se va putea ajunge ºi în cel

mai izolat sãtuc. În plus, trei din-
tre judeþe, printre care se numã-
rã ºi Doljul, vor achiziþiona câte
o autofrezã pentru zãpadã, pe
când celelalte douã vor mai cum-
pãra câte o autospecialã comple-
xã de intervenþie, descarcerare ºi
acordare a asistenþei medicale”,
a mai spus Ion Prioteasa.

Pe de altã parte, odatã ajunse
aceste echipamente noi la centre-
le pentru situaþii de urgenþã, une-
le dintre maºinile deja aflate în do-
tare vor putea fi distribuite cãtre
alte localitãþi din fiecare judeþ, ast-
fel cã pe întreg cuprinsul regiunii
vor fi asigurate mai bine condiþii-
le necesare pentru intervenþii. Pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj
a mulþumit celor care s-au impli-
cat în elaborarea acestor proiec-
te, i-a felicitat pe noii proprietari
ai echipamentelor ºi le-a urat sã
le foloseascã rar.
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Astfel, persoanele care doresc sã
sprijine acest caz au posibilitatea de
a se implica în campanie, achiziþio-
nând mãrþiºoare confecþionate de
elevi voluntari. Mãrþiºoarele pot fi
achiziþionate de la sediul fundaþiei,
situat pe strada „Mitropolit Firmi-
lian” nr. 3, în incinta Centrului epar-
hial al Arhiepiscopiei Craiovei, sau
pot obþine detalii la numãrul de tele-
fon 0251.521.908. Mãrþiºoarele nu au
un preþ, doritorii putând dona orice
sumã care va fi înmânatã familiei feti-
þei bolnave care are nevoie de tera-
pie. „Este un caz deosebit, al unei
fetiþe de cinci ani care suferã de au-

Fundaþia „Cuvântul care Zideºte”,
a Mitropoliei Olteniei, a lansat cam-
pania umanitarã „Dar cu drag de mãr-
þiºor”, aflatã la cea de-a IV-a ediþie.

Cu acest prilej, reprezentanþii funda-
þiei adreseazã un apel de solidaritate
faþã de cazul unei fetiþe în vârstã de 5
ani, diagnosticatã cu autism.

tism, ºi tocmai de aceea am gândit cã
este nevoie de ajutorul nostru. În-
cercãm pe cât posibil sã venim în spri-
jinul ei ºi sã o susþinem, atât cât ne
stã în putinþã. Am gãsit pânã acum
deschidere în mod special din partea
elevilor voluntari, cãci de fiecare datã
când aflã cã este nevoie de ei, rãs-
pund cu multã dragoste. De aceastã
datã, receptivitatea lor a fost cu atât
mai mare, cu cât efortul lor se în-
dreaptã spre susþinerea unei fetiþe de
doar cinci ani”, a declarat Cristina
Stamatoiu, directorul executiv al Fun-
daþiei „Cuvântul care Zideºte”.

Elevii care au confecþionat mãrþi-

ºoarele din lut din cadrul campaniei
vin de la ªcoala Gimnazialã „Nicolae
Bãlcescu” din Craiova, Colegiul Na-
þional „Elena Cuza”, Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” ºi ªcoala Gimna-
zialã nr. 24 „Sfântul Gheorghe”. Mi-
haela Bãlã, una dintre elevele volun-
tare care a modelat ºi pictat zeci de
mãrþiºoare din lut, îi îndeamnã pe toþi
cei care au posibilitatea sã întindã o
mânã de ajutor pentru aceastã fetiþã.
„Dacã putem sã facem fapte bune ºi
sã salvãm pe cineva, de ce sã nu fa-
cem acest lucru? Dupã acest princi-
piu m-am ghidat ºi eu de fiecare datã
când mi s-a spus cã se organizeazã

campanii filantropice. Nu am putut
sta niciodatã indiferentã, când am
vãzut pe cineva în suferinþã. Îmi do-
resc ca niciunul dintre noi sã nu rãmâ-
nem indiferenþi ºi ca acest apel uma-

nitar sã gãseascã ecou în sufletele
dumneavoastrã”, a adãugat Mihaela
Bãlã, elevã în clasa a VIII-a la ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”.

ALINA DRÃGHICI

Având în vedere faptul cã în
aceste zile au loc înscrierile
micuþilor în clasa zero, echipa
managerialã a instituþiei, coordo-
natã de profesor Alexandrina
Thorwachter, în calitate de
director, împreunã cu cadrele
didactice de la clasele pregãtitoare
ºi a IV-a, au deschis larg porþile
colegiului, marþi, 25 februarie a.c.
pentru copiii care din toamnã vor
merge în clasa pregãtitoare care se

Colegiul Naþional „Carol I” ºi-a deschis
porþile pentru clasa pregãtitoare

Una dintre cele mai vechi ºi mai prestigioase instituþii de învãþãmânt din
Craiova, Colegiul Naþional “Carol I” reuºeºte sã se înscrie anual în topul
ºcolilor cu cele mai bune rezultate obþinute de elevii care învaþã aici, la

numeroase concursuri naþionale ºi internaþionale.

„Global Village” este o iniþiativã a AIE-
SEC Craiova, un eveniment prin care este
celebratã diversitatea culturalã ºi sunt
aduºi în acelaºi loc tineri din mai multe þãri
ale lumii pentru a se mândri cu ce au mai
de seamã ºi mai spectaculos. Astfel, stu-
denþii din Bãnie sunt invitaþi sã facã „oco-
lul Pãmântului” ºi sã descopere culturile
studenþilor internaþionali prezenþi pentru

vor înscrie în clasa pregãtitoare.
Prichindeii au fost întâmpinaþi

cu bomboane de colegii lor mai
mari, cei care le vor preda ºtafeta.
Interesaþi de derularea procesului
de învãþare, pãrinþii i-au antrenat
pe profesori într-o amplã dezbate-
re, având posibilitatea astfel sã
cunoascã informaþii despre ºcoalã
ºi specificul pregãtirii copiilor la
clasa pregãtitoare.

«A fost vizitat spaþiul educaþi-

onal destinat claselor pregãtitoa-
re, precum ºi alte spaþii cu
instituþia se mândreºte. Este
vorba de douã valoroase colecþii
– cea de fluturi, cu exemplare din
toate zonele globului având
valoare de patrimoniu naþional, ºi
colecþia de minerale. De aseme-
nea, avem una dintre cele mai
valoroase biblioteci din þarã prin
vechime ºi prin tezaurul pe care îl
deþine. Mai mult decât un templu
al culturii, cum o numea Nicolae
Titulescu, Biblioteca „Mihail
Strajan” are o identitate, o valoare
ºi o biografie pe drept cuvânt
regeºti. Are 82.000 de volume din
care 1.400 sunt cãrþi rare, de
patrimoniu. Activitatea desfãºura-
tã marþi în cadrul colegiului
nostru s-a bucurat de un real
succes întrucât s-au pus bazele

unui frumos parteneriat între toþi
factorii implicaþi – ºcoalã, elevi ºi
pãrinþi», a precizat Mihaela

Ristea, cadru didactic în cadrul
Colegiului Naþional “Carol I”.

ALINA DRÃGHICI

Tinerii craioveni sunt provocaþi
sã descopere întreaga lume în douã
ore, în cadrul evenimentului „Glo-
bal Village”, organizat de AIESEC
Craiova astãzi, de la ora 17.00, la

Electroputere Mall.

Muzeul Olteniei, cu sprijinul financiar al
Consiliului Judeþean Dolj, organizeazã astãzi,
ora 15.00, la Secþia de ªtiinþele Naturii, un
nou modul din cadrul atelierelor de educaþie
animalierã plasticã „Bios-Art”. În cadrul ma-
nifestãrii, în care este sãrbãtoritã intrarea în
luna lui Mãrþiºor, vor fi prezenþi elevii clasei
a II-a C de la ªcoala Gimnazialã „Mircea Elia-
de” din Craiova, îndrumaþi de profesor pen-
tru învãþãmântul primar  Gavrilã Elena.

„Semnificaþia zilei de 1 Martie ºi legenda
mãrþiºorului ne trimit în vremuri îndepãrtate,
când civilizaþia dacicã cinstea renaºterea na-
turii, aceastã zi fiind înzestratã cu semnifica-
þii deosebite. În acest context, mãrþiºorul, un
obiect artizanal însoþit de un ºnur alb ºi roºu,
joacã rolul unui talisman protector”, spun
reprezentanþii Muzeului Olteniei. Drd. Lila
Gima, specialist al Secþiei de ªtiinþele Natu-
rii, va prezenta materialul „Clopoþel de pri-
mãvarã”, participanþii aflând astfel ce trans-

ºase sãptãmâni în Craiova.
“La evenimentul organizat la Electropu-

tere Mall vor fi prezenþi reprezentanþi din
Brazilia, China, Uganda, Indonezia, Slova-
cia, Australia, Macedonia ºi Kazakhstan,
sosiþi în Craiova pentru a facilita anumite cur-
suri în cadrul proiectelor precum: GROW,
TRY, Business Language Classes ºi Interna-
tional Kindergarten. Membrii AIESEC Craio-
va vor fi prezenþi pentru a facilita comunica-
rea, însã cei pasionaþi de limbi strãine pot
conversa cu tinerii nativi. Global Village este
locul ideal pentru a fi curios sã afli lucruri
interesante despre diferite culturi”, spun or-
ganizatorii evenimentului “Global Village”.

ALINA DRÃGHICI

formãri se petrec în naturã în acest anotimp,
dar ºi detalii inedite privind legenda mãrþi-
ºorului ºi a ghiocelului.

 În ultima parte a întâlnirii, copiii vor re-
aliza mãrþiºoare folosind aceeaºi tehnicã –
quillingul – cu care au lucrat încã de la
începutul anului. O parte din materialele
realizate va fi prezentatã într-o mini expo-
ziþie, la parterul secþiei, intitulatã „Vesti-
torii primãverii”.

MAGDA BRATU
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Iniţiat şi organizat de Radio Româ-
nia, prin echipa Gaudeamus – Centrul
Cultural Media Radio România şi Ra-
dio Oltenia Craiova, cel mai mare Târg
de Carte din Oltenia oferă craiovenilor,
pe parcursul a cinci zile, pe lângă cărţi
pentru toate vârstele, gusturile şi… bu-
zunarele, şi un program dens de eveni-
mente culturale. Sloganul sub care se
desfăşoară cea de-a XIII-a ediţie este
„Tu cu ce frecvenţă citeşti?”, unul pro-
vocator, deopotrivă, pentru public şi
organizatori. „Există premisele unui
succes”, susţin aceştia din urmă, care
speră ca Târgul să depăşească dimen-
siunile pe care le-a avut la ediţia trecută
– peste 11.000 de vizitatori. Ieri, de la
ora deschiderii, 10.00, şi până la prânz,
peste 400 de craioveni trecuseră pra-
gul TNC, interesaţi de oferta celor 53
de expozanţi.

Primarul Lia Olguţa Vasilescu
recomandă cartea-mărţişor
Evenimentul de deschidere a adus

la Târg reprezentanţi
ai mai multor institu-
ţii cultural-educative
ale urbei, ca şi ai ad-
ministraţiei public e.
Între aceştia, şi pri-
marul Lia Olguţa
Vasilescu, care a re-
comandat craioveni-
lor cartea-mărţişor şi
le-a lansat îndeosebi
elevilor invitaţia de a
se apropia mai mult
de lectură. «Ce poate
să fie mai frumos de-
cât să oferi o carte pe
post de mărţişor! Eu
l-am primit deja: este
o carte cu poeziile lui
I.L. Caragiale. Sper din toată inima să
vină cât mai mulţi elevi la acest Târg.
Pentru că suntem într-o eră a interne-
tului, când, în general, cei care vor să
citească o fac mai repede pe Google
decât să meargă la bibliotecă. Poate
că astfel de activităţi aduc mai aproa-
pe tinerii de carte. Acesta este cel mai
important lucru, până la urmă», a afir-

Craiova citeşte!
Târgul GAUDEAMUS: cărţi pentru toate vârstele, gusturile şi… buzunarele!
Pe  acordurile imnului „Gaudeamus igi tur” ş i în pre-

zenţa unui numeros public s-a deschis, ieri, în foaierul
Teatrului Naţional din Craiova, cea de-a XIII-a ediţie
a Târgului de Carte GAUDEAMUS. Evenimentul se
desfăşoară în perioada 26 februarie – 2 martie, reuneş-
te  53 de  expozanţi şi un număr-record de  evenimente:
lansări de  cărţi, dezbateri despre importanţa lecturii,
momente poetice, mese rotunde etc. Festivitatea de des-
chidere, transmisă în direct de Radio România Oltenia

 Programul
zilei de
astăzi:

Orele 10.00-10.30, Editura „Universitaria” Craiova – foa-
ier etaj: Lansarea volumului „English Grammar”, ediţia a II-a,
revăzută şi adăugită, autor Carmen Nedelcu. Invitaţi: conf. univ.
dr. Titela Vîlceanu, conf. univ. dr. Mădălina Cerban, lect. univ.
dr. Aloisia Şorop, prof. Adriana Stoica, inspector de specialitate.

Orele 10. 30-11.00, Editura „Universitaria” Craiova – foa-
ier etaj: Lansarea volumului „Teoria şi metodologia instruirii.
Teoria şi metodologia evaluării. Sinteze teoretice şi instrumente
aplicative pentru formarea profesorilor”, autor Florentina Mo-
gonea. Invitaţi: conf. univ. dr. Ionel Viore, lect. univ. dr. Mihaela
Popescu, lect. univ. dr. Vali Ilie, lect. univ. dr. Mihaela Ştefan,
lect. univ. dr. Ecaterina Frăsineanu. Moderator: conf. univ. dr.
Cornel Novac.

Orele 11.00-12.00, Editura „Aius” – foaier etaj: Lansarea
volumului „Zbor de cocori”, autor Teodor Oancă. Invitaţi: Nico-
lae Petre Vrânceanu şi Marian Barbu. Moderator: Daniela Micu.

Orele 12.00-12.30, Radio România Oltenia Craiova, Fa-
cultatea de Litere, Universitatea din Cra-
iova şi Editura „Universitaria” – foaier
etaj: Lansarea volumelor „Analele Universi-
tăţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Lin-
gvistică, 2013"; „Analele Universităţii din
Craiova. Seria Comunicare. Media, 2013";
volumul colectiv „Povestiri ale multidiscipli-
narităţii: studii literare, antropologice şi lin-
gvistice”, colecţia „Grammatophoros”. Invi-
taţi: prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu, prof.
univ. dr. Nicolae Panea, prof. univ. dr. Elena
Pârvu, conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin,
conf. univ. dr. Ion Buzera, conf. univ. dr. Ga-
briel Popescu. Moderator: conf. univ. dr. Ga-
briela Rusu-Păsărin.

Orele 12.30-14.30, Radio România Ol-
tenia Craiova, Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Dolj, Consiliul Judeţean
al Elevilor, Facultatea de Litere, Universi-

tatea din Craiova – foaier etaj: „Cititul dăunează grav incul-
turii” – dezbatere despre importanţa lecturii în formarea perso-
nalităţii tinerilor. Lansarea volumului „Magia jocului – tradiţie şi
continuitate”, autor Constantin Cîşlaru, Editura „Agora”. Invi-
taţi: reprezentanţi ai Căminelor Culturale din Giurgiţa, Urzicuţa şi
Maglavit. Moderatori: Liliana Ursu şi Diana Neamţu. Radio Ro-
mânia Oltenia Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
– foaier etaj: Finala zonală a Concursului Naţional de Lectură
„Mircea Nedelciu”. Moderator: Liliana Ursu

Orele 14.30-15.15, Radio România Oltenia Craiova, Fa-
cultatea de Educaţie Fizică şi Sport – foaier etaj: Dezbatere
cu tema „Mişcarea pentru sănătate, o carte de viitor”. Invitaţi:
prof. univ. dr. Dragomir Marian, conf. univ. dr. Nanu Costi, prof.
univ. dr. Ortanescu Dorina, lect. univ. dr. Cosma Germina, direc-
torul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Craiova – Sorin Manda,
directorul Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Dolj – Alina Io-
nescu, Cristieana Matei (medaliată la J.O.), Ion Geolgău – direc-
tor general Clubul Sportiv Universitatea (CSU) Craiova, Cristi
Stăncescu – jurnalist sportiv. Moderator: Dan Păsărin.

Orele 16.00-17.00, Editura „Aius” – foaier etaj: Lansarea
volumului Infranegrul, Caietele Simpozionului Naţional „Craio-
va şi avangarda europeană”,  ediţia I – Centenar Gherasim Luca,
coordonator Petrişor Militaru. Invitaţi: Cosmin Dragoste, Luiza
Mitu şi Petrişor Militaru. Moderator: Daniela Micu.

Orele 17.00-18.00, OKIAN – LONGMAN – foaier etaj:
Lansare platformă educaţională. Invitaţi: reprezentanţi ai Inspec-
toratului Şcolar Judeţean Dolj şi profesori de engleză.

Craiova, i-a avut ca invitaţi pe primarul Lia Olguţa Vas i-
le scu şi pe preşedintele  Consiliului Judeţean Gorj, Ion
Călinoiu, care a reconfirmat în acest cadru susţinerea
Craiovei în competiţia pentru obţinerea statutului de
Capitală Culturală Europeană în 2021. Organizatorii
Târgului de  Carte  GAUDEAMUS spun că există de ja
premisele unui eveniment de succes  şi îi invită pe  cra-
ioveni să vină în număr cât mai mare  în aceste  zile în
foaierul TNC, pentru că au ce şi de unde alege!

Ion Călinoiu,
preşedintele
Consiliului
Judeţean Gorj:

 «Mă bucur că sunt
prezent la cea de-a XIII-a

ediţie a celui mai impor-
tant Târg de Carte din

regiunea Olteniei. Nimic
nu este întâmplător: ne
aflăm aici angrenaţi cu

toţii, cu toată responsabi-
litatea, să obţinem ceea

ce ne dorim – Craiova
capitală cultural-europea-

nă regională. Ne-am dat
mâna doljeni, gorjeni,

vâlceni, mehedinţeni şi Oltul să
facem acest lucru. E clar că tradiţia

noastră culturală are la bază
învăţătura, cartea. În Oltenia sunt

cărturari, avem cărţi bune. Îi felicit
pe toţi cei care au venit la acest

Târg, care înseamnă educaţia
generaţiei prezente, ca şi a celei

viitoare».

mat primarul.
La festivita-
tea de des-
c hidere au
mai luat par-
te Ion Căli-
noiu – pre-
ş e d in t e l e
Co ns iliului
J u d e ţ e a n
Gorj, şi Ma-
rius Deca –
prefectul ju-
deţului Dolj.

Se cere
constituirea

unei Uniuni a… Cititorilor din
România!

Invitat la microfon, c onf. univ.
dr.  Gabriel Coşoveanu, preşedin-
tele Filialei Craiova a Uni-
unii Scriitorilor  din Româ-
nia, s-a referit la importan-
ţa c ulturii şi a apreciat că
şi o Uniune a… Cititorilor
din România ar fi bineve-
nită. „Încercăm să facem
gesturile şi să dăm semna-
lele necesare pentru ca nu-
mărul de cititori să spo-
rească şi să arate că lucru-
rile nu se rezumă în ţara
aceasta doar la analiza eco-
nomic ă şi la ac tualitatea
politic ă. Baza unei f iinţe
es te bază c ulturală,  cre-
dem noi. Este o garanţie,
este o formă de s tabilitate
socială şi individuală. Am
văzut c ă de la an la an Târ-

gul GAUDEAMUS de la Craiova este
în creş tere de vizibilitate şi luc rul
aces ta sper să rămână în continua-
re”,  a spus  Coşoveanu.

Din acest an preşedinte de onoare al
Târgului de la Craiova, alături de acto-
rul Emil Boroghină, jurnalistul şi scri-
itorul Mircea Pospai a declarat că „pre-
zenţa în număr mare a vizitatorilor este

garanţia că Târgul va face să existe şi
o Uniune a Cititorilor, chiar dacă nu va
fi formalizată, pentru că la târg se va
cumpăra carte şi, foarte important, se
va participa la evenimente culturale”.

Alături de aceştia, au încurajat lec-
tura şi Dan Lupescu – directorul Di-
recţiei pentru Cultură Dolj, şi Vladi-
mir Epstein – directorul executiv al
Târgului, care a vorbit despre pro-
iectele deja tradiţionale din cadrul eve-
nimentului, precum „Cărţile se în-
torc acasă” şi „Invitaţi de nota 10:
Olimpicii României”. Totodată, Ale-
xandru Mogoşeanu şi Ioana Lăda-
ru – manager, respectiv redactor-şef
adjunc t la Radio România Oltenia
Craiova, au recomandat publicului „să
nu rateze nici una din manifestările
de sub girul postului public regional,
care în 2014 împlineşte 60 de ani de
când vi se adresează”.
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Vladimir Putin, preºedintele Rusiei, a ordonat
ieri, 26 februarie, forþelor armate, un exerciþiu
de urgenþã în vestul þãrii, pentru verificarea ca-
pacitãþii de luptã. „Respectând un decret prezi-
denþial al Federaþiei Ruse, forþele districtului mi-
litar din vestul þãrii au fost plasate în stare de
alertã astãzi (n.r. - ieri), la ora 14”, a spus Ser-
ghei ªoigu, ministrul Apãrãrii, fãrã a menþiona
situaþia din Ucraina, pentru agenþia Interfax.
Potrivit ministrului, este vorba de „verificarea
capacitãþii trupelor în situaþia de crizã ce ame-
ninþã securitatea militarã a þãrii”. În Ucraina, pre-
ºedintele interimar, Oleksandr Turcinov, a vor-
bit, marþi, agenþilor de menþinere a ordinii, de-
spre „semnalele periculoase de separatism” ve-
nite din Crimeea, în timp ce Moscova ºi Occi-
dentul au pus în gardã asupra riscurilor de îm-
pãrþire a þãrii între estul rusofon ºi vestul naþio-
nalist ºi proeuropean. Partizanii ºi adversarii noi-
lor autoritãþi ucrainene au manifestat ieri în faþa
parlamentului regional din Crimeea, la Simfero-
pol, o regiune precumpãnitor rusofonã, în timp
ce avea loc o dezbatere asupra destituirii preºe-
dintelui Viktor Ianukovici. Circa 2.000 de per-
soane, majoritatea de etnie tãtarã, s-au adunat

Moscova plaseazã forþele armateMoscova plaseazã forþele armateMoscova plaseazã forþele armateMoscova plaseazã forþele armateMoscova plaseazã forþele armate
în stare de alertãîn stare de alertãîn stare de alertãîn stare de alertãîn stare de alertã

pentru a exprima susþinerea la manifestaþiile anti-
Ianukovici, în faþa câtorva manifestanþi favora-
bili unei reapropieri de Rusia. Cele douã tabere
au fost separate de un cordon de poliþie, în timp
ce în Parlament avea loc o sesiune de urgenþã,
la solicitarea aleºilor proruºi. Uniunea Europea-
nã a invitat Rusia sã lase Kievul „în voia sa”
dupã evenimentele din week-end, în timp ce
Moscova a evocat dezvoltarea unei tendinþe ne-
ofasciste în vestul naþionalist ºi proeuropean al
Ucrainei. În privinþa Ucrainei, se afirmã cã,

momentan, Berlinul dialogheazã precumpãnitor
cu Moscova. Certitudinea este urmãtoarea: can-
celarul este singurul european care se face as-
cultat de Putin. În seara zilei de 23 februarie, la
câteva ore dupã cãderea lui Ianukovici, preºe-
dintele rus Vladimir Putin ºi cancelarul german
Angela Merkel, într-o discuþie telefonicã, au
subliniat importanþa prezervãrii integrãtiþii teri-
toriale a Ucrainei. Germania este partenerul eco-
nomic nr.1 al Rusiei, iar Putin o respectã pe
Merkel mai mult decât oricare alt ºef de guvern,
a spus Arnaud Danjean, preºedintele subcomi-
siei de Securitate ºi Apãrare din Parlamentul Eu-
ropean. O dovadã concludentã: eliberarea olig-
arhului Mikhail Hodorkovski, la 20 decembrie
2013, facilitatã de medierea lui Hans Dietrich
Genscher, fost ministru german al Afacerilor Ex-
terne în timpul cãderii Zidului Berlinului, ºi Ale-
xander Rahr, director al Forumului germano-rus.
În 2013, schimburile comerciale între cele douã
þãri au atins 80 de miliarde euro. Pentru patronii
germani, piaþa rusã prezintã o atenþie particula-
rã. ªi chiar dacã imaginea Rusiei continuã sã se
deterioreze, pentru Germania ea rãmâne un par-
tener demn de încredere.

Numele cel mai frecvent men-
þionate pentru postul de premier
sunt cele ale bancherului ºi con-
ducãtorului miºcãrii contestatare
Arseni Iaþeniuk, al oligarhului din
opoziþie Petro Poroºenko ºi al fos-
tei ºefe a guvernului Iulia Timo-
ºenko. Aceasta din urmã a preci-
zat deja cã nu este interesatã de
acest post, ci se pregãteºte sã ple-
ce în Germania pentru a-ºi îngriji
sãnãtatea. Ex-campionul mondial
de box la categorie grea Vitali Kli-
ciko, devenit unul dintre conducã-
torii miºcãrii contestatare, ºi-a
anunþat candidatura la alegerile
prezidenþiale anticipate din 25 mai.
Guvernatorul regiunii Harkov, Mi-
hailo Dobkin (pro-rus), s-a decla-
rat, de asemenea, candidat. Cam-
pania electoralã a început marþi, iar
candidaþii au termen pânã la 30
martie pentru a se înscrie.

Trupele Berkut au fost dizolvate
Pe de altã parte, ministrul in-

terimar de Interne, Arsen Ava-
kov, a anunþat, ieri, dizolvarea
unitãþii de operaþiuni speciale Ber-
kut, din cadrul poliþiei ucraine-
ne, deosebit de temute de mani-

Ucraina, în aºteptarea unui guvern
de tranziþie

Preºedintele turc
a promulgat o lege
care consolideazã
controlul
Guvernului asupra
justiþiei

ªeful statului turc, Abdullah
Gul, a promulgat, ieri, o lege
foarte controversatã, care con-
solideazã controlul islamo-con-
servator asupra justiþiei, pe fon-
dul scandalului politico-financiar
care vizeazã regimul, a anunþat
preºedinþia. Acest text remania-
zã în special organizarea ºi com-
petenþele Consiliului superior al
judecãtorilor ºi procurorilor
(HSYK), una dintre cele mai
înalte instanþe judiciare din þarã,
consolidând atribuþiile Ministeru-
lui Justiþiei, mai ales în privinþa
nominalizãrii magistraþilor. Mã-
sura vine pe fondul unor tensi-
uni în creºtere, dupã ce, marþi,
poliþia a folosit tunuri cu apã ºi
gaze lacrimogene pentru a dis-
persa mai multe mii de protesta-
tari care scandau „hoþul Tayyip
Erdogan” ºi „guvern – demisia”,
la Istanbul, informeazã Reuters.
Protestul din cartierul Kadikoy
intervine dupã ce premierul Re-
cep Tayyip Erdogan a acuzat in-
amici politici de falsificarea în-
registrãrii unei convorbiri tele-
fonice difuzate pe YouTube ce
sugereazã cã el ºi-a avertizat
fiul, Bilal, sã ascundã mari sume
de bani dupã declanºarea anche-
tei asupra corupþiei ce zguduie
guvernul.

Dezbatere
furtunoasã în PE
cu privire la
consecinþele
referendumului
din Elveþia

Recentul referendum din El-
veþia cu privire la imigraþie a ge-
nerat, ieri, discuþii furtunoase în
Parlamentul European (PE), pro-
tagoniºti fiind Daniel Cohn-Ben-
dit (Verzi) ºi Bruno Gollnisch
(Frontul Naþional), relateazã
AFP. Daniel Cohn-Bendit, lide-
rul Verzilor, a fost chemat la or-
dine dupã ce l-a apostrofat pe
francezul Bruno Gollnisch:
„Sunteþi niºte idioþi terminaþi
pentru cã nu aþi înþeles valorile
Europei”. „Am toatã admiraþia
pentru inteligenþa dumnealui ºi
sunt plin de umilinþã pentru idio-
þenia mea”, a replicat Gollnisch.
Dezbaterea se referea la viitorul
relaþiilor dintre Uniunea Euro-
peanã (UE) ºi Elveþia în urma
referendumului organizat la 9 fe-
bruarie de Elveþia cu privire la
introducerea de cote de imigra-
þie, ceea ce pune sub semnul
îndoielii acordul de liberã-circu-
laþie între aceastã þarã ºi blocul
comunitar. Comisarul european
pentru Ocuparea forþei de mun-
cã, afaceri sociale ºi incluziune,
Laszlo Andor, a amintit poziþia
UE, potrivit cãreia libera circu-
laþie a persoanelor este un „drept
fundamental” care „pur ºi sim-
plu nu este negociabil”.

Consultãrile politice au continuat ºi ieri în Ucraina, pentru
formarea unui guvern de tranziþie care ar urma sã fie aprobat de
cãtre Rada Supremã (parlamentul unicameral), dupã destituirea,
la sfârºitul sãptãmânii trecute, a preºedintelui Viktor Ianukovici,
afirmã AFP. Ca semn al dificultãþii în gãsirea unui compromis,
legislativul de la Kiev a amânat pentru astãzi numirea guvernu-
lui, prevãzutã iniþial pentru marþi. „Trebuie ca decizia sã fie
luatã joi. Nu se poate aºtepta mai mult timp”, a spus în
Parlament preºedintele interimar, Oleksandr Turcinov. Deputatul
Valeri Paþkan, de la partidul Udar (Loviturã), al fostului campion
mondial la box Vitali Kliciko, a anunþat ieri, pe site-ul formaþiu-
nii, cã membrii noului guvern ucrainean de uniune naþionalã vor
fi dezvãluiþi asearã, în Piaþa Independenþei („Maidan”), din
centrul Kievului, ocupat de cãtre manifestanþi. Revenind la
preºedintele interimar, acesta a preluat, ieri, funcþia de coman-
dant suprem al forþelor armate ucrainene, dupã cum a relatat
agenþia Interfax Ukraine, în pagina electronicã. Potrivit agenþiei,
un decret în acest sens a fost postat pe site-ul lui Turcinov. „În
conformitate cu (...) Constituþia Ucrainei, preiau începând din
aceastã zi (26 februarie) funcþia de comandant suprem al forþelor
armate ale Ucrainei”, se aratã în decret.

festanþii care au protestat aproa-
pe trei luni la Kiev, informeazã
EFE, AFP ºi Ria Novosti. Trupe-
le Berkut au fost utilizate de cele
mai multe ori la dispersarea acþi-
unilor de protest, care au con-
dus în cele din urmã la cãderea
regimului preºedintelui Viktor Ia-
nukovici. „Berkut nu mai existã.
Am semnat Decretul cu numãrul
144 din 25 februarie 2014 cu pri-
vire la lichidarea unitãþii speciale
de poliþie pentru siguranþa publi-
cã Berkut”, a scris Avakov marþi
seara, pe contul sãu de pe Face-
book. El a precizat cã în cursul
zilei de ieri se va prezenta în faþa
presei pentru a explica detaliile ºi
domeniul de aplicabilitate ale
acestei decizii. Potrivit AFP, Ber-
kut a fost vârful de lance al re-
presiunii contra opozanþilor în
Ucraina ºi existã înregistrãri în
care membrii Berkut apar folo-
sind muniþie de rãzboi asupra
mulþimii. La sfârºitul anului tre-
cut, detaºamentele Berkut, care au
o comandã unificatã dar sunt sub-
ordonate birourilor regionale ale
Ministerului de Interne, numãrau
aproximativ 4.000 de militari.

A început publicarea pe
Internet a unor documente ale
lui Ianukovici

Un grup de jurnaliºti ºi volun-
tari ucraineni a lansat site-ul Ya-
nukovychLeaks.org, pe care sunt
publicate documente ale fostului
preºedinte Viktor Ianukovici, des-
tituit sâmbãtã de cãtre Parlament.
Potrivit site-ului, aproximativ 200
de dosare cu mii de documente
au fost gãsite la 22 februarie, în
lacul reºedinþei Mejighiria a lui Ia-
nukovici. În opinia jurnaliºtilor,
aceste documente au fost arun-
cate de cãtre persoane care au
fugit în grabã, încercând sã dis-
trugã toate probele împotriva lui
Ianukovici. Documentele, conþi-
nând informaþii despre proprieta-
rii reºedinþei, sunt sistematizate ºi
urmeazã sã fie analizate de cãtre
jurnaliºti. Majoritatea actelor se
referã la preþurile enorme pentru
servicii de întreþinere a reºedinþei
lui Ianukovici ºi la salariile anga-
jaþilor. Pânã în acest moment, pe
acest site au fost publicate 752 de
documente. Sâmbãtã, mii de
ucraineni au profitat de prãbuºi-

rea regimului preºedintelui Viktor
Ianukovici pentru a vizita, într-o
atmosferã de sãrbãtoare, aceastã
reºedinþã luxoasã de la periferia
Kievului.

FMI se oferã iar sã ajute Ucraina
Fondul Monetar Internaþional

(FMI) va trimite probabil o misi-
une de experþi în Ucraina, în cu-
rând, pentru a discuta un sprijin
financiar, în contextul dificultãþi-
lor economice prin care trece þara,
a declarat directorul FMI, Chris-
tine Lagarde. „Suntem gata sã co-
laborãm. Vom trimite, probabil în
scurt timp, asistenþã tehnicã
Ucrainei, pentru cã asta este da-
toria noastrã cãtre un stat mem-
bru al Fondului, dacã acesta cere
ºi este clar cã asta se va întâm-
pla”, a declarat Lagarde în con-
textul unei întâlniri cu studenþi ai
Universitãþii Stanford, din SUA,
transmite Bloomberg. Noii lideri
ai Ucrainei, instalaþi dupã înlãtu-
rarea preºedintelui Viktor Ianuko-
vici, în urma mai multor sãptã-
mâni de proteste de amploare, au
nevoie disperatã de ajutor finan-
ciar pentru stabilizarea economiei.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
World Vision România, angajea-
zã Lucrãtor social, normã întrea-
gã, în cadrul Biroului zonal Dolj.
Cerinþe: 1. Absolvent studii me-
dii. 2. Domiciliul stabil- comuna
Vârvoru de Jos, unde-ºi va des-
fãºura activitatea. 3. Persoanã di-
manicã, cu iniþiativã, experienþa
în muncã cu familiile ºi copiii
aflaþi în dificultate, bun organi-
zator. Persoanele interesate se
pot prezenta la biroul nostru din
Craiova – str. Mirceºti, bl. M 5, sc.
1, ap. 1, pentru a aduce un CV ºi
o scrisoare de intenþie sau pot
trimite aceste documente prin
fax la nr.: 0251/545.646. Data limi-
tã 06 martie 2014. Telefon: 0251/
592.815. Persoanã de contact –
Vasilica Cîrlugea- 0731/ 444. 783.
C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul
în Craiova, str. M. Kogãlniceanu
nr. 8, numit lichidator judiciar
prin Încheierea din 6.02.2014,
pronunþatã în Dosarul nr. 16799/
63/2013 al Tribunalului Dolj,
anunþã deschiderea procedurii
simplificate de insolvenþã împo-
triva debitoarei SC NUTS XXX
SRL, cu sediul în Craiova, str.
Calea Severinului, nr. 42 A, jude-
þul Dolj, având nr. de înregistra-
re la ORC J16/760/2002 ºi CUI
14853083. Termenul limitã pentru
depunerea creanþelor este la
24.03.2014. Termenul limitã pen-
tru afiºarea tabelului preliminar
al creanþelor este la 3.04.2014.
Termenul limitã pentru soluþio-
narea eventualelor contestaþii ºi
afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor este la 24.04.2014. Se
convoacã prima Adunare a Cre-
ditorilor la data de 7.04.2014, ora
11.00, la sediul Tribunalului Dolj.

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
SRL pentru S.C. ORANGE STEEL
CRAIOVA anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru
proiectul „CONSTRUIRE HALÃ
PRODUCÞIE CONFECÞII METALI-
CE P+1, ORGANIZARE DE ªANTI-
ER, MOBILIER URBAN, RACORDA-
RE LA UTILITÃÞI,, propus a fi am-
plasat în comuna Gherceºti, sat
Gherceºti, str. Aviatorilor, nr. 10,
parcela 10.1, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus ºi ob-
servaþiile publicului pot fi consulta-
te ºi se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la
sediul S.C. ORANGE STEEL SRL,
Craiova, str. Pictor Oscar Obedea-
nu, nr. 59, în zilele de L- V, între ore-
le 9.00-14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.
S.C. K.U.L. CONSULTANÞÃ SRL
anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cã-
tre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj, în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã pentru proiec-
tul „Exploatare carierã  piatrã„ pro-
pus a fi amplasat în comuna Cetate, T
16, P 33, judeþul Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj din
str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele
de luni- joi, între orele 9.00-16.00, ºi
vineri între orele 9.00-14.00 precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet: http/
/apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ.

CONSTRUCTORUL SCM CRAIO-
VA aflatã sub incidenþa Legii 85/
2006 convoacã Adunarea Asocia-
þiilor, având ca ordine de zi: de-
semnarea administratorului spe-
cial în procedura pe data de
14.03.2014 orele 10.00, la sediul
din str. Gheorghe Doja nr. 66.
„SC LUCIANA SRL” titular al pro-
iectului” Schimbare destinaþie din
Fabrica îmbuteliere bãuturi alco-
olice P+2 în Hotel cu modificãri
structurale ºi nestructurale ºi
desfiinþare partialã împrejmuire te-
ren“ anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, în ca-
drul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiec-
tul “Schimbare destinaþie din Fa-
bricã îmbuteliere bãuturi alcooli-
ce P+2 în Hotel cu modificãri struc-
turale ºi nestructurale ºi desfiin-
þare partialã împrejmuire teren“,
propus a fi amplasat în Craiova ,
str. Brestei nr. 586, judeþul Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi nu
se supune evaluãrii adecvate. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj
din str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj,
în zilele de luni -joi, între orele 09°°-
1600, si vineri între orele 900-
1400precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet http://apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ.
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IDEI DE AFACERI

Caut un investitor
român sau strãin
pentru o afacere. În
maxim 120 zile înce-
pe recuperarea ba-
nilor. Telefon: 0762/
278.639.

MEDITAÞII
Recuperez materie
românã. Telefon:
0770/661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. 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 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Particular vând apar-
tament 2 camere
decomandate Braz-
dã. Telefon. 0770/
174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.

Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000 E
negociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0758/347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 came-
re decomandate 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.
COMUNA Leu,
vând casã, depen-
dinþe, demisol plus
etaj, teren 4000 mp,
magazie, pãtul, fân-
tânã, zonã bunã, lân-
gã primãrie. 80.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0735/936.285.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Nego-
eºti - Dolj. Telefon:
0723 /692 .884 ;
0722/ 151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.

Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, zona
Triaj, fãrã acte, 1500
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri, stra-
da Râului, nr. 162,
vad comercial, ca-
dastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical – avo-
caturã. 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.

PÃSTRÃVÃRIA GALBENU SRL cu sediul în comuna
Baia de Fier, sat Baia de Fier, numãrul 1554, anunþã înce-
perea proiectului „Înfiinþare unitate de procesare a peºte-
lui în comuna Baia de Fier, judeþul Gorj”, proiect finanþat
prin POP 2007- 2013, în baza contractului de finanþare ne-
rambursabilã nr. 62/29.01.2014, semnat cu MADR – DGP-
AMPOP.

Valoarea totalã a proiectului este de 2.099.771,16 lei.
Valoarea eligibilã a proiectului este de 1.700.313,00 lei
Valoarea finanþãrii nerambursabile este de 1.020.187,80 lei
Durata de execuþie a contractului este 20 luni.

TERENURI
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
VÂND parcele 500
mp situate în comu-
na Iºalniþa, str. Pri-
mãverii, posibilitãþi
apã, gaze, curent.
Preþ negociabil. Te-
lefon: 0762/846.301.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spate-
le spitalului Balº-Olt.
Telefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha
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. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravi-
lan zona ANL 412
m.p. Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744 /563 .640 ;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str.
Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spa-
tiilor – standurilor nr. 6, 15 si 19  situate in Piata Industriala din
municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmã-
toarele conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/luna;

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

taxelor si impozitelor la bugetul  local si bugetul consolidat al statului;
taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
caietul de sarcini si lista documentelor necesare participarii la

licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
persoanele care participa la licitatie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 12.03.2014, orele 1100,1130, 1200 iar
înscrierea se va face pânã la data de 12.03.2014, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

Vând Solenza  2004,
benzinã revizie2015
stare excelentã 91.000
km, consum sub 4,5
%. Preþ 4.500 lei. Te-
lefon: 0749/ 059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND cavou. Tele-
fon: 0741/654.981.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil-
stazã perfectã. Telefon.
0720/231.610.

PLATFORMÃ trans-
port auto/ hipo 4 roþi,
3,5- 2 m, vin ºi þuicã
de þarã. Telefon:
0749012.505.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Go-
rela ºi Sengana din
pepinierã sau ghi-
veci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghi-
veci. Telefon: 0733/
832.532.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767 /453 .030 ;
0764/779.702.
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, cau-
ciucuri 155/13 cu jan-
tã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând purcea vietna-
mezã gestantã în 3
luni. Preþ bun. Ciupi-
tu ªtefan - comuna
Rast - Dolj.

Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 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 Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.
Vând colþar sufrage-
rie modern mare bine
întreþinut. Preþ 600
lei negociabil. Tele-
fon: 0745/520.410;
0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.

Vând purcei vietna-
mezi 5 luni. Preþ con-
venabil. Telefon:
0744/545.771.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cã-
rucior copii modern.
Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Roma-
neºti, convenabil ºi 2
locuri nefãcute. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740 /895 .691 ;
0785/103.411.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile alb,
portocaliu, albastru,
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 velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251 /415 .863 ;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.

Vând cãmãºi naþio-
nale, ceasuri de masã
ºi o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, 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 pluºa-
te, mochetã, haine
din piele, maºinã de
cusut, galerii sculpta-
te, 9 ha pãdure -
Gorj. Telefon: 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 baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 27 februarie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã),
butoi pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.

Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351 /425 .977 ;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã
noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan
2/3 ºi lãzi de lemn
curate, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Tele-
fon: 0723/653.261.

Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/ lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Ofer spre închiriere
casã 2 camere + toa-
te utilitãþile pe strada
Brestei (lângã Facul-
tatea de Sport). De
preferat familie. Tele-
fon: 0769/477.662.

Închiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã (Bi-
gul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez garaj maºi-
nã în bloc N 2 - Nico-
lae Titulescu colþ Grã-
dina Botanicã. Tele-
fon: 0721/640.039.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentzru cultiva-
rea cãpºunilor din so-
larii suspendate. Tele-
fon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãri-
le, internet, AC. Tele-
fon: 0762/109.595.
Inchiriez birou + de-
pozit stradal Dezro-
birii. Telefon. 0351/
437.906.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.

MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul pe-
reche pentru convie-
þuire, vârsta 55-65
ani. Telefon: 0733/
748.576.
Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drã-
guþã realizatã cu sau
fãrã obligaþii între 50-
52 ani, pentru o rela-
þie reciproc avantajoa-
sã. Telefon: OGCC/
HCBICB.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut doam-
nã serioasã pentru
prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

PIERDERI
BILERO AGRO
SRL anunþã pierde-
rea Certificatelor
constatatoare de
autorizare. Se de-
clarã nule.
AS FASHION SRL
anunþã pierderea
Certificatelor con-
statatoare de auto-
rizare. Se declarã
nule.
NETWORX KON-
NEKT IT SRL anun-
þã pierderea Certifi-
catului de înmatricu-
lare ºi a Certificate-
lor constatatoare de
autorizare. Se decla-
rã nule.
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Astãzi în tur
19:00

Rubin Kazan – Betis Sevilla 1-1

20:00

Napoli – Swansea 0-0

Sevilla – NK Maribor 2-2

ªahtior Doneþk – Viktoria Plzen 1-1

Ludogoreþ – Lazio 1-0

Salzburg – Ajax 3-0

Basel – Maccabi Tel Aviv 0-0

Frankfurt – FC Porto 2-2

22:05

Genk – Anji 0-0

Tottenham – Dnepr 0-1

Trabzonspor – Juventus 0-2

Lyon – Cernomoreþ Odesa 0-0

Fiorentina – Esbjerg 3-1

Valencia – Dinamo Kiev 2-0

Benfica – PAOK Salonic 1-0

AZ Alkmaar – Liberec 1-0

LIGUE 1 – Restanþã
Miercuri: Bordeaux – Lorient 3-2 (Saivet

22, C. Diabate 36, Hoarau 72 / S. Diallo 26,

L. Kone 84).

1. Paris SG 61 11. Montpellier 32

2. Monaco 56 12. Lorient 32

3. Lille 46 13. Rennes 31

4. St. Etienne 45 14. Nantes 31

5. Marseille 43 15. Nice 31

6. Lyon 41 16. Guingamp 29

7. Bordeaux 40 17. Evian TG 24

8. Reims 39 18. Valencien. 22

9. Bastia 36 19. Sochaux 19

10. Toulouse 33 20. Ajaccio 14

Din campionatul francez s-au scurs 26 de

etape.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Program optimi de finalã
(13/20 martie)

AZ Alkmaar/Liberec –
Genk/Anji

Ludogoreþ/Lazio – Valen-
cia/Dinamo Kiev

Frankfurt/FC Porto – Na-
poli/Swansea

Lyon/Odesa – ªahtior/
Plzen

Sevilla/NK Maribor – Ru-
bin Kazan/Betis

Tottenham/Dnepr – Ben-
fica/PAOK

Basel/Maccabi TA – Sal-
zburg/Ajax

Trabzonspor/Juventus –
Fiorentina/Esbjerg

LIGA EUROPA – „16”-IMI DE FINALÃ –
MANªA RETUR

Digi Sport 1
20:00, 22:05 – FOTBAL

– Liga Europa: ªahtior Doneþk
– Viktoria Plzen, Trabzonspor
– Juventus.

Digi Sport 2
18:00 – HANDBAL (M) –

Liga Naþionalã: Dinamo –
HCM Constanþa / 20:00,
22:05 – FOTBAL – Liga Eu-
ropa: Ludogoreþ – Lazio, Tot-
tenham – Dnepr.

Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (M) –

Liga Naþionalã: CSM Oradea
– BC Timiºoara / 20:00, 22:05
– FOTBAL – Liga Europa:
Napoli – Swansea, Benfica –
PAOK Salonic.

Dolce Sport
20:00 – FOTBAL – Liga

Europa: Ludogoreþ – Lazio.

Dolce Sport 2
13:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Dubai (EAU): sfer-
turi de finalã / 20:00, 22:05 –
FOTBAL – Liga Europa: ªah-
tior Doneþk – Viktoria Plzen,
Trabzonspor – Juventus.

Sport.ro
22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Trabzonspor – Ju-
ventus.

Eurosport
12:30, 21:00 – SNOOKER

– Openul Þãrii Galilor: ziua a
4-a.

Eurosport 2
10:00 – SCHI ALPIN –

Campionatale Mondiale de
juniori, la Jasna, în Slovacia /
12:30 – SCHI ALPIN – Cupa
Mondialã, la Kvitfjell, în Nor-
vegia / 14:00 – SCHI ALPIN
– CM de juniori.

Campiona Greciei, Olym-
piacos,  a  îngenuncheat-o,
scor 2-0, marþi searã, pe Man.
United, punând ºi ea o piatrã
la temelia unui sezon de coº-
mar pentru „diavoli”, eliminaþi
din ambele cupe naþionale iar
în Premier League clasaþi abia
pe locul ºase, cu ºanse infime

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR

Nici Olympiacos n-a iertat-oNici Olympiacos n-a iertat-oNici Olympiacos n-a iertat-oNici Olympiacos n-a iertat-oNici Olympiacos n-a iertat-o
pe Unitedpe Unitedpe Unitedpe Unitedpe United

de a mai prinde un loc de Liga
Campionilor ºi în sezonul vii-
tor. A fost al 6-lea eºec pentru
United în 12 meciuri în 2014
ºi al 3-lea 0-2 pentru echipele
englezeºti în aceastã fazã a
competiþiei, dupã Arsenal –
Bayern ºi Man. City – Barce-
lona.

12-5 a fost raportul ºuturi-
lor spre poartã, 8-2 cadrate, în
favoarea elenilor. Stupefiant!

„Nu-l mai avem pe Mitroglou
(n.r. plecat la Fulham), dar sun-
tem ºi mai motivaþi”, anunþa
spaniolul Michel, antrenorul
roº-albilor. ªi puteau sã-i batã
pe insulari mai rãu. În minutul
38, argentinianul Alejandro Do-
minguez a deviat subtil mingea
lui Maniatis. A fost primul gol.
Al doilea, semnat de costarica-
nul împrumutat de la Arsenal,
Joel Campbell (55), fermecã-
tor.  „Urechi” lui Carrick ºi ºut
cu efect de la 25 de metri, lân-
gã barã. United a avut o singu-
rã ocazie mare în 90 de minu-
te: bomba lui Van Persie (82)
din 10 metri. Peste.

A arbitrat Gianluca Rocchi (Italia).

Olympiacos Pireu 2-0 Man. United
Au marcat: Dominguez 38, Campbell 55.

Roberto – Leandro Salino, Ma-
nolas, Marcano, Holebas – Mania-
tis, N’Dinga - Campbell (Fuster
67), Dominguez (P. Machado 76),
Perez (N. Valdez 86) – Olaitan.

Antrenor: Michel.

De Gea – Smalling, R. Ferdi-
nand, Vidici, Evra – Cleverley (61
Kagawa), Carrick – Valencia (60
Welbeck), Rooney, Young - Van
Persie.

Antrenor: David Moyes.

În celãlalt meci al zilei de
marþi, Borussia Dormund n-a
avut nici o emoþie pe terenul lui
Zenit, echipa cu cel mai slab
punctaj în grupe dintre toate

Dupã 15 ani, Olympiakos
poate fi iarãºi în „sferturile”
Ligii.

Van Persie
ºi-a „mitraliat” colegii

La finalul partidei, Robin
Van Persie a rãbufnit într-un
interviu acordat unei televi-
ziuni din Olanda ºi a dat vina
pe coechipieri pentru inefica-
citatea sa din faþa porþii.

„Câþiva colegi ocupau la
unele faze spaþiile unde aº fi
vrut sã joc eu. ªi când vãd
asta, e foarte dificil pentru
mine sã mai acopãr acele spa-
þii aºa cum mi-aº dori. Iar
acest lucru mã determinã sã-
mi adaptez demarcãrile, în
funcþie de poziþia celorlalþi co-
echipieri. E pãcat cã se întâm-
plã astfel de lucruri”, a spus
Van Persie pentru NOS TV.

„Tornadã” în gaben ºi negru

A arbitrat William Collum (Scoþia).

Zenit St. Petersburg 2-4 Borussia Dortmund
Au marcat: ªatov 57, Hulk 69 pen. / Mhitarian 4, Reus 5,

Lewandowski 61, 71.

Lodighin – Aniukov (Smolnikov
84), Neto, Lombaerts, Criscito –
Witsel, Faizulin (Kerjakov 84) –
Hulk, ªatov, Arºavin (Timoºciuk 15)
– Rondon.

Antrenor: Luciano Spalletti.

Weidenfeller – Piszczek, Friedrich,
Papastathopoulos, Schmelzer – Kehl,
ªahin – Grosskreutz (Durm 90+1),
Mhitarian (Aubameyang 70), Reus
(Hofmann 85) – Lewandowski.

Antrenor: Jurgen Klopp.

calificatele (6p), administrân-
du-i un sec 4-2.

Luaþi peste picior înaintea
meciului, galben-negrii „au vor-
bit” în iarbã. ªi i-au rãzbunat

ºi pe suporterii hãituiþi de ruºi
prin oraº.

La conferinþa de presã a Bo-
russiei, de luni, traducãtorul rus
i-a vãzut pe Jurgen Klopp ºi pe
cãpitanul Kehl ºi a întrebat se-
nin: „Care-i antrenorul, care-i
jucãtorul?”. Iar înaintea meciu-
lui, fanii nemþilor au fost vânaþi
efectiv de huliganii locali (60 de
rãniþi). Rãspunsul lui BVB?

Nu trecuserã 5 minute ºi
Dortmund lua un avantaj con-
sistent pe tabelã, 2-0, graþie
reuºitelor lui Mhitarian ºi Reus
(ambii foto). Zenit? Fãrã me-
ciuri oficiale în picioare, cam-
pionatul fiind întrerupt, ruºii s-
au dezmorþit întrucâtva ajutaþi
de arbitri, care le-au acordat un
gol neregulamentar (ªatov),
dupã un ofsaid nesemnalizat la

Rondon. A urmat show-ul Le-
wandowski, „dublã”, întrerup-
tã de penalty-ul lui Hulk (tot un
gol fãcut cadou). ªi Borussia
e ca ºi calificatã în „sferturi”.

Iatã ºi restul partidelor
Asearã dupã închiderea

ediþiei: Galatasaray – Chel-

sea, Schalke – Real Madrid.
Sãptãmâna trecutã:  Man.

City – Barcelona 0-2, Lever-
kusen – PSG 0-4, Arsenal –
Bayern Munchen 0-2, AC Mi-
lan – Atl. Madrid 0-1.

Manºa secundã este pro-
gramatã în 11/12 ºi  18/19
martie.
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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)

Marian Oprea,
locul 3 la Grand Prix-ul de la Praga

Mondialele de sală se apropie, iar sportivii intră în febra ultimelor retu-
şuri înainte de a spune start competiţiei indoor de rang internaţional, ce se
va consuma în perioada 7-9 martie la Sopot, Polonia. Unul dintre compo-
nenţii lotului olimpic al României şi proaspăt legitimat la CSM Craiova,
consacratul triplusaltist, Marian Oprea, a ales să îşi testeze picioarele la
Praga, înainte de săriturile pentru mondiale. Astfel, „Struţul” a luat parte în
data de marţi, 25 februarie, la un grand-prix desfăşurat în capitala Cehiei.
Marian Oprea nu a dorit să îşi forţeze articulaţiile la întrecerea din „02
Arena”, concurând doar pentru a se verifica şi a se acomoda cu condiţiile
de concurs. „Struţul” s-a clasat pe locul trei la Praga, cu o săritură de
16,68 metri, fiind devansat de doi cubanezi pe podium, Pedro Pablo Pi-
chardo (17,32 metri) şi Ernesto Reve (17,05 metri). Cel mai bun rezultat al
lui Marian Oprea în acest an a fost înregistrat la naţionalele de sală, unde
„Struţul” a dobândit titlul de campion cu o săritură de 17,30 metri. Peste
două săptămâni, triplusaltistul legitimat la CSM Craiova va căuta să atace
top six-ul mondial în sală, acesta fiind obiectivul fixat de Marian Oprea
pentru a XV-a ediţie a Campionatului Mondial indoor. Anul trecut, la mon-
dialele în aer liber desfăşurate la Moscova, „Struţul” a obţinut locul şase,
graţie rezultatului de 16, 82 metri, reuşit din prima săritură.

Conform firmei care a efectuat lucrările, patronul FCU a plătit
doar 80.000 de euro pentru modernizarea arenei, încasând în schimb
500.000 de euro de la Antonie Solomon

Una dintre problemele echipei lui
Adrian Mititelu este lipsa terenuri-
lor de antrenament, jucătorii refu-
zând pregrinările prin toată Oltenia,
pentru a se pregăti „prin coclauri”.
Patronul pretinde „reintegrarea” în
complexul „Ion Oblemenco”, de
unde a fost îndepărtat definitiv, mai
ales în virtutea modernizărilor pe
care el le-a efectuat acum câţiva ani.
Suma pe care Mititelu pretinde că a
cheltuit-o este de 3 milioane de euro,
pe care însă, evident, nu o poate
justifica, neavând nici un fel de chi-
tanţă în acest sens. Conform unei
declaraţii a unuia dintre acţionarii
CSU Craiova, Adrian Andrici, mo-
dernizările ar fi costat 500.000 de
euro, dintre care Mititelu ar fi plătit
doar vreo 80.000 de euro. Sursa
acestor cifre: chiar cel care a efec-
tuat lucrările, Ştefan Abramovici.
„Noi dorim să facem mai multe te-
renuri de fotbal pentru copii şi ju-
niori, aşa că am început să purtăm
discuţii cu mai multe companii, una
dintre ele patronată de domnul Şte-
fan Abramovici, cel ce a amenajat

terenurile şi pentru FCU. L-am în-
trebat cât a costat investiţia dom-
nului Mititelu în complexul sportiv.
Ne-a spus că a costat în jur de
500.000 de euro, din care domnul
Mititelu a plătit doar 80.000. Restul
a fost, probabil n-o să vă mire, o
ţeapă”, a declarat  Andrici. Şi to-
tuşi, fostul primar al Craiovei, An-
tonie Solomon, i-a virat lui Mititelu
500.000 de euro, bani publici, pen-
tru construcţia terenurilor din incin-
ta complexului „Ion Oblemenco”.
În plus, datoriile lui Mititelu pentru
utilizarea arenei se ridică tot în ju-
rul sumei de o jumătate de milion
de euro. Aşadar, cu 80.000 de euro
cheltuiţi, Mititelu ar fi  avut bene-
ficii de un milion de euro, iar acum
este revoltat că nu se poate profita
de „investiţia” sa. Mai mult, la o
jumătate de an după ce a primit din
partea municipalităţii din Bănie cei
500.000 de euro, Mititelu a mutat
echipa la Severin, nemulţumit că
Solomon nu i-a mai acordat şi
restul sumei convenite iniţial, de 3
milioane de euro.
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Olguţa Vasilescu: „FCU a ajuns în această
situaţie, fiindcă Mititelu n-a vrut să vândă
acţiunile acum un an, cum i-am propus”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, a comentat evenimen-
tele recente de la clubul lui Adrian
Mititelu, acuzându-l pe acesta de
faptul că s-a împotrivit să cedeze
pac hetul majoritar de ac ţiuni în
urmă cu un an, atunci când chiar
edilul din Bănie i-a propus acest
lucru. „Probabil că FCU Craiova
va dispărea, din păcate. Atâta timp
cât nu ai finanţare, este normal ca
ea să nu poată să meargă mai de-
parte. Se ajunge la vorba mea de
acum un an, când i-am propus
domnului Adrian Mititelu să vândă
51% din acţiuni unui investitor se-
rios, care să poată să ducă mai
departe această echipă. S-a încă-
păţânat şi s-a ajuns în situaţia pe
care am anticipat-o, dar pe care
nu şi-a dorit-o nimeni. Dacă nu am
fi revitalizat Clubul Sportiv, pro-
babil că acum Craiova nu ar fi avut
nici o echipă, iar acum are şanse
foarte mari să promovăm în Liga
I”. Olguţa Vasilescu s-a referit şi

la protestele suporterilor FCU Cra-
iova: „Care revoltă? Nu putem
vorbi de o revoltă când este vor-
ba de 10-20 de persoane”. Astăzi,
la Tribunalul Braşov se va pronun-
ţa decizia privind proc esul de

reorganizare al firmei lui Mititelu,
care administrează clubul de fot-
bal FCU Craiova, judecătorii ur-
mând să decidă dacă planul este
viabil sau dacă se va declanşa pro-
cedura de faliment.

Atacantul sârb a revenit la antrenamente

La şedinţa de pregătire de
ieri dimineaţă a Universităţii
Craiova a participat şi vâr-
ful de atac Ivan Dragicevic.
El a intrat într-o nouă etapă
a recuperării după acciden-
tarea suferită la finalul lunii
octombrie. Astfel, după pe-
rioada petrecută la clinica
din Belgrad, Dragicevic va
continua pregătirea în Bănie.
„Momentan fac e alergări
uşoare şi exerciţii f izic e.
Într-o lună va fi apt din punct de
vedere medical“, spune Andrei To-
hăneanu,  medicul ec hipei. „Mă
bucur că am revenit în Craiova, că
sunt alături de băieţi. Îmi doresc
să reintru cât mai repede în pro-
gramul echipei şi să pun umărul la

Dragicevic va fi apt
de joc peste o lună

Cluj-Napoca
organizează All
Star Game 2014

Ediţia din 2014 a All Star Ga-
me la baschet pentru echipele mas-
culine va avea loc la Cluj-Napoca,
în 15 aprilie, cu participarea echi-
pelor Nordului şi Sudului, a căror
componenţă va fi decisă prin vo-
turi de către fani. „Este o mare
bucurie pentru noi faptul că vom
organiza din nou, după 8 ani, acest
eveniment suprem al baschetului
românesc. Promit că voi încerca
să dăm iubitorilor baschetului din
Cluj un spectacol pe măsura pre-
tenţiilor” a declarat preşedintele
executiv al echipei U BT Mobitel-
co Cluj, Mircea Cristescu. FR de
Baschet va anunţa în perioada ur-
mătoare procedura de votare a ju-
cătorilor şi antrenorilor echipelor
Nordului şi Sudului. Anul trecut,
Craiova a organizat în Sala Poli-
valentă All Star Day. Evenimentul
similar la feminin va fi găzduit de
Târgovişte, în 28 martie.

promovarea în prima ligă“, este
optimist Dragicevic, autorul primu-
lui gol al Universităţii în ac tuala
ediţie de campionat. La antrena-
mentul de ieri, Silviu Lung a avut
la dispoziţie patru portari. Pe lângă
Brac, Irimia, Latinovic s-a pregă-
tit cu echipa mare şi Alexandru
Burci, de la echipa de juniori. Burci
nu este singurul junior cooptat la
antrenamentele primei echipe, mij-
locaşul Robert Petre fiind o pre-
zenţă constantă la pregătirile sub
comanda lui Ovidiu Stângă.


