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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu tot timpul a băut “la bo-
tul calului”. Acum a ajuns  “la coa-
da vacii”. eveniment / 4

cultură / 8

Pericol de inundaţii pe JiuPericol de inundaţii pe JiuPericol de inundaţii pe JiuPericol de inundaţii pe JiuPericol de inundaţii pe JiuPericol de inundaţii pe JiuPericol de inundaţii pe JiuPericol de inundaţii pe JiuPericol de inundaţii pe Jiu

După ce mai multe pârâuri din Dolj au de-
păşit, marţi, cotele de atenţie şi o porţiune
de carosabil fost inundată în apropierea co-
munei Pieleşti, hidrologii au emis, ieri, o nouă atenţionare
cod galben de inundaţii. De data aceasta vizat este râul Jiu,
pe sectorul Filiaşi-Podari. Avertizarea este  valabilă până
astăzi la orele 16.00.
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Valer Dellakeza şi
Romania Ionescu,
nominalizai la
Premiile UNITER
2014

Când liberalii,
social-democraţii
şi conservatorii
îşi jurau credinţă
„într-un congres
comun”

Proximitatea primului parastas,
după decesul anunţat al USL, i-a
prilejuit liderului liberal, Crin Anto-
nescu, încă un exerciţiu de bună
dispoziţie şi hlizeală în Parlament.
După ce al doilea om în stat şi-a
anunţat demisia din funcţia de pre-
şedinte al Senatului, cu maximă
voioşie, s-a dus liniştit în bancă,
irizând o ebrietate sufletească şi o
veselă complezenţă faţă de sine, de-
a dreptul suspectă, aidoma celei din
„seara atât de frumoasă” când a
anunţat ruperea USL.

12 elevi,
eliminaţi la
proba de profil a
bacalaureatului
simulate

Craioveni
arestaţi
pentru trafic
de persoane

Doi c raioveni,  în vârs tă de
35, respectiv 38 de ani, au fost
reţinuţi,  marţi seară,  în urma
unei ac ţiuni a poliţiştilor şi pro-
c urorilor  de c rimă organizată
vizând combaterea traficului de
persoane.  Bărbatul de 38 de ani
a fost prins în Punc tul de Tre-
cere a Frontierei (PTF) Nădlag,
cu o tânără pe c are intenţiona
să o ducă în Anglia, unde urma
să o oblige să se prostitueze la
s tradă.  Potrivit anchetatorilor,
cei doi c raioveni au dus în An-
glia,  în zona oraşului Birmin-
gham, mai multe tinere. ..
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$1 EURO ...........................4,5123 ............. 45123
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METEO

Averse
de ploaie1 dolar SUA.......................3,2896........32896

1 g AUR (preþ în lei).......141,0028.....1410028

Cursul pieþei valutare din 6 martie 2014 - anunþat de BNR

VALUTA

joi, 6 martie - max: 8°C - min:  5°C

Doar 48,8 la sutã dintre elevii de clasa
VIII-a prezenþi la simularea evaluãrii naþio-
nale au obþinut medii peste 5, respectiv
66,95 la sutã la Limba românã ºi 30,4 la
sutã la Matematicã, Ministerul Educaþiei re-
comandând efectuarea unor ore de pregã-
tire. Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN)
a centralizat rezultatele examenelor din ca-
drul simulãrii naþionale la clasa a VIII-a.
Din totalul celor 187.886 de elevi înscriºi,
177.946 (94,7 la sutã) au participat ºi la
proba de Limba românã ºi la cea de Mate-
maticã. Dintre aceºtia, 86.893 (48,8 la sutã)
au obþinut medii peste 5. La proba de Lim-
ba românã, 119.963 (66,95 la sutã) de elevi
au obþinut note peste 5, în timp ce la Mate-
maticã au fost 54.465 (30,4 la sutã) cu note
de promovare. Prezenþa la proba de Limba
maternã a fost de 94,5 la sutã, iar 7.912
(76 la sutã) elevi au obþinut note peste 5.

Dolj: Cea mai scãzutã participare -
89,04%

Potrivit Ministerului Educaþiei, scopul si-
mulãrii a fost aducerea în atenþia elevilor ºi
a profesorilor a situaþiei reale privind pre-
gãtirea înainte de evaluarea naþionalã din
varã. “Din datele prezentate rezultã cã peste
jumãtate dintre cei prezenþi la simulãri au
obþinut note peste 5 la disciplina Limba ro-
mânã, fapt care nu s-a înregistrat ºi la dis-
ciplina Matematicã, unde procentul de
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30,4% indicã un nivel scãzut de pregãtire
a elevilor, în condiþiile în care subiectele au
fost concepute pentru un nivel mediu, ti-
pic oricãrei evaluare de masã”, se aratã într-
un comunicat al MEN, remis, ieri, agenþiei
MEDIAFAX. Cea mai ridicatã participare
a elevilor la simularea naþionalã pentru cla-
sa a VIII-a s-a înregistrat în judeþul Neamþ
- 98,18%, iar cea mai scãzutã în judeþul
Dolj - 89,04%. Cea mai mare pondere a
elevilor care au obþinut medii peste 5 a fost
înregistratã în municipiul Bucureºti - 64,21
la sutã, urmat de judeþul Brãila - 60,42 la
sutã ºi judeþul Cluj 59,18 la sutã.

Cele mai slabe rezultate: Cãlãraºi,
Caraº-Severin ºi Dolj

Cele mai slabe rezultate s-au înregistrat
în Cãlãraºi - 34,18 la sutã, Caraº-Severin-
36,28 la sutã ºi Dolj -37,95 la sutã. În ceea
ce priveºte situaþia pe discipline, la Limba
românã, cea mai mare pondere a elevilor
cu note peste 5 s-a înregistrat în Bucureºti
(81,23 la sutã) iar cea mai micã, în judeþul
Harghita - 38,72%. La Matematicã, primul
loc este ocupat tot de Bucureºti, cu 46,38
la sutã, iar cel mai scãzut procent îl are
judeþul Caraº-Severin 19,33 la sutã. La
Limba maternã, cele mai bune rezultate au
fost în Bistriþa-Nãsãud, unde prezenþa ele-
vilor la simulare a fost de 100 la sutã, iar
cel mai scãzut, în Caraº-Severin - 21,74 la

sutã din elevi cu note peste 5, unde, de
asemenea, prezenþa a fost de 100 la sutã.
Potrivit MEN, prezenþa integralã a elevilor
la simularea pentru evaluarea naþionalã s-a
înregistat numai în cele douã judeþe amin-
tite ºi numai la disciplina Limba maternã.
În acelaºi timp, la toate examenele, nu a
existat o prezenþã mai micã de 89 la sutã în
niciunul dintre judeþe. Ca urmare a situaþiei

înregistrate, conducerea MEN a decis ad-
optarea mai multor mãsuri de remediere a
situaþiei, printre care efectuarea unor ore
de pregãtire pentru evaluarea naþionalã de
la varã. Totodatã, lucrãrile fiecãrui elev vor
fi analizate la nivelul clasei, pentru a se iden-
tifica punctele slabe ºi, în consecinþã, pen-
tru a putea corecta neajunsurile înregistra-
te, a precizat sursa citatã.

Preºedintele Traian Bãsescu a
validat ieri seara noii miniºtri ai Ca-
binetului Ponta, care au trecut marþi
prin Parlament, urmând ca Execu-
tivul sã-ºi asume rãspunderea pen-
tru noul program de guvernare. “Am
avut o nouã discuþie cu premierul
cu privire la situaþia Guvernului. Am
ajuns la un acord care constã în

Traian Bãsescu a validat noii
miniºtri ai Cabinetului Ponta

urmãtoarele: Guvernul îºi va asu-
ma rãspunderea pe un nou pro-
gram, în consecinþã, eu voi valida
miniºtrii care au trecut ieri prin Par-
lament. Sper ca aºa cum eu îmi res-
pect partea din acord, ºi partea din
acord care revine Guvernului sã fie
respectatã”, a declarat Bãsescu, la
Palatul Cotroceni. Guvernul va
transmite la rândul sãu Parlamen-
tului, un program politic care va
actualiza programul de guvernare,
pentru care îºi va angaja rãspunde-
rea, a anunþat ieri, premierul Victor
Ponta. El a precizat cã este vorba
de un program politic ºi cã proce-
dura va avea loc în baza articolului
114 din Constituþie. Premierul a mai
spus cã sesizarea de la CCR va rã-
mâne astfel fãrã obiect.

Premierul Victor Ponta s-a întâl-
nit, ieri, la Vila Lac 1, cu ambasado-
rii statelor membre UE, acreditaþi la
Bucureºti, au declarat surse oficia-
le. Anterior, preºedintele Camerei De-
putaþilor, Valeriu Zgonea, a declarat
cã va scrie tuturor preºedinþilor par-
lamentelor din UE pentru a condam-
na “atitudinea nedemocraticã mani-
festatã de preºedintele Traian Bãses-
cu”, care blocheazã instituirea unui
nou Guvern încãlcând regulile de-
mocraþiei. “Sunt dezamãgit ºi regret.
Voi scrie tuturor preºedinþilor parla-
mentelor din UE cu privire la acest
fapt ºi aceastã atitudine incalificabilã
a preºedintelui statului român, care
ne pune pe noi într-o situaþia delica-
tã, într-o zonã instabilã, într-un mo-
ment în care România are nevoie de

Ponta s-a întâlnit cu ambasadorii

statelor membre UE

stabilitate, de încredere ºi pe pieþele
financiare, ºi internaþionale, iar BNR
are nevoie de un Guvern cu care sã
lucreze”, a spus Zgonea. El a arãtat
cã va adresa scrisoarea în cursul zi-
lei de ieri ºi cã l-a informat pe pre-
mierul Victor Ponta cã va întreprin-
de aceastã acþiune.

Conform unui comunicat al Administraþiei
prezidenþiale, preºedintele Traian Bãsescu a
semnat Decretul pentru promulgarea Legii pri-
vind unele mãsuri de reglementare a vânzãrii-
cumpãrãrii terenurilor agricole situate în ex-
travilan ºi de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societãþilor comerciale ce
deþin în administrare terenuri proprietate pu-
blicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã
ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului. Ca-
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mera Deputaþilor, forul decizional în privinþa
acestui proiect, a adoptat în 18 februarie le-
gea, admiþând în parte obiecþiile preºedintelui
din cererea de reexaminare a acestui proiect.
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a
spus, în plen, cã este o lege foarte bunã ºi cã
a profitat de cererea de reexaminare a preºe-
dintelui pentru a simplifica ºi mai mult proce-
sul de vânzare a terenurilor aflate în extravi-
lan. “Cu alte cuvinte, cetãþeanul care doreºte

sã vândã nu trebuie sã facã decât un singur
drum la primãrie unde trebuie sã meargã cu
oferta pe care o are pentru vânzarea terenului
respectiv, dupã care aºteaptã acasã, primãria
îi va transmite acasã, pe cale poºtalã, avizul
pentru vânzare sau dacã sunt alte probleme.
Sub aspectul vânzãtorului, procesul se sim-
plificã ºi prin faptul cã nu se plãteºte niciun
fel de taxã, totul revine în sarcina primãrii-
lor”, a precizat Daniel Constantin.

Preºedintele României a promulgat Legea terenurilor agricole
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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

Proximitatea primului paras-
tas,  după decesul anunţat al USL,
i-a prilejuit liderului liberal, Crin
Antonescu,  înc ă un exerciţiu de
bună dispoziţie şi hlizeală în Par-
lament. După c e al doilea om în
s tat ş i-a anunţat demis ia din
funcţia de preşedinte al Senatu-
lui, c u maximă voioşie, s -a dus
liniştit în banc ă, irizând o ebrie-
tate sufletească şi o veselă com-
plezenţă faţă de sine, de-a drep-
tul suspectă,  aidoma celei din
„se ara atât de  frumoasă” c ând
a anunţat ruperea USL. Aruncând
ţara într-o instabilitate periculoa-
să. Nu era o demisie de onoare,
şi o să demonstrăm de c e, ci una
circumscrisă momentului de te-

MIRCEA CANŢĂR

Când liberalii, social-democraţii şi conservatorii
îşi jurau credinţă „într-un congres comun”

atru vesel pentru neajutoraţi, pe
care îl joacă aidoma unui politi-
cian de mâna a doua, cum l-a
definit,  nu demult,  filozoful şi
eseistul Andrei Pleşu, fără a-l lua
în seamă,  seduşi de tropăitul po-
litic al USL.  Delimitarea lui Crin
Antonesc u de PSD,  aventură
personală, de-a dreptul confuză,
demnă doar de ceaţa din c apete-
le celor care îl ac ompaniază, în
desconsiderarea unei hotărâri a
congresului comun al PNL, PSD
şi PC,  din 7 aprilie 2012, are, de
bună seamă, un tâlc.  De care o
să ne convingem. Deşi strategia
zgomotoasă,  de provincie, adop-
tată, pare lipsită de armătură şi
de contur.  Congresul,  spune c a-

pitolul VII  din Statutul PNL, este
forul suprem de conducere ş i de
decizie al partidului. Ori, congre-
sul comun al opoziţiei de atunci –
PSD, PNL, PC – precedat de con-
grese ale f iecărui partid în parte,
care au votat rezoluţii comune,
conform cărora urmau să nu co-
laboreze c u Traian Băsesc u şi
PDL,  stipulând ş i nominalizarea
lui Crin Antonescu drept candidat
USL pentru Cotroceni şi a lui Vic-
tor Ponta pentru Palatul Victoria,
mai introducea o noutate, în pro-
tocolul ratif icat cu un an în urmă.
Care stipula expres c ă, la prezi-
denţiale, va fi preferat candidatul
cel mai bine plasat în sondaje,  iar
partidul care nu avansa oferta res-

pectivă o avea pe cea pentru func-
ţia de premier. La Congresul co-
mun din 7 aprilie 2012 - o, tem-
pora!  - Victor Ponta făcea o tri-
mitere s imbolic ă la Alexandre
Dumas , afirmând galant „parcă
suntem cei tre i muşchetari”.
Pe fondul suspiciunilor reciproce,
PSD,  PNL şi PC îşi jurau credin-
ţă nestrămutată. Dar ce mai în-
seamnă în lumea noastră un ase-
menea gest!  Numai c ă astfel de
atitudini politice aveau, de bună
seamă, reverberaţia lor la nivelul
unui electorat, de-a dreptul exas-
perat, de acum, de guvernarea Boc
şi, apoi, Ungureanu.  Ceea ce s-a
şi dovedit în alegerile locale şi apoi
în cele parlamentare. Problema în

discuţie, de natură eminamente
morală, este „păcălirea electora-
tului de o gaşcă polit ică”, nu un
partid serios, animat de interesele
ţării, nu mai pomenim lustruita sin-
tagmă „interes naţional”, fiindcă
se c redea până acum că rezoluţia
unui c ongr es ,  sup ravalidată
printr-un congres c omun al par-
tenerilor politici, nu poate fi re-
vocată dec ât potr ivit principiului
simetriei. Dacă Delegaţia Perma-
nentă a PNL a putut „desfiinţa” o
hotărâre a Congresului PNL asta
ţine de seriozitatea liberalilor, care
nu aveau, în pedeege, astfel de
trădări.  Deş i, dacă stăm bine şi
ne gândim, şi I.C. Brătianu pleca
şi venea la putere când dorea.

“Ştim că vă loviţi, ca în cazul multor alţi
români, de o serie de elemente birocratice ce
vin dintr-un blocaj al administraţiei interne,
dintr-o lipsă de viziune, dintr-o precară pre-
gătire profesională a celor
cu care sunteţi parteneri.
Totuşi, uitându-mă la sume-
le accesate şi la proiectele
realizate, remarc că Româ-
nia este o ţară în care se
întâmplă ca cetăţenii să fie
înaintea administraţiei, ceea
ce din punctul meu de vede-
re este un lucru pozitiv... “,
a arătat eurodeputata PNL
Norica Nicolai, în discursul
susţinut la o întâlnire pe care
a găzduit-o recent la Parla-
mentul European şi la care
au participat aproximativ 80
de reprezentanţi ai Grupuri-
lor de Acţiune Locală (GAL)
din România şi din Europa,
precum şi ai comunităţilor
rurale din ţara noastră.
“România rurală şi
Uniunea Europeană”

Conferinţa “România rurală şi Uniunea Eu-
ropeană” a fost organizată cu scopul de a
crea colaborări între GAL-urile româneşti şi
cele din Vestul Europei, pentru identificarea

Întâlnire a GAL-urilor
la Parlamentul European

Alexandru Muraru a demisionat
din funcţia de director general

al Institutului Naţional al Patrimoniului

de proiecte comune şi accesarea de fonduri
europene în acest sens. Alexandru Potor,
preşedinte FNGAL, a precizat că la finalul
programului Leader au fost înregistrate 3.000

de proiecte desfăşurate
de Grupurile de Acţiune
Loc ală, printre aces tea
cele mai importante fiind
cele pentru dezvoltarea
infrastructurii, dezvolta-
rea fermelor sau a turis-
mului, iar în 2014 se spe-
ră la un număr de 7.000
de proiecte. La conferin-
ţă au mai luat cuvântul şi
Anca Nan (Manager de
proiecte pentru Euro-Cri-
şana Loc al Ac tion
Group), Luiza Cristea(
Director de comunicare
al Fundaţiei Dignitas ),
Octavan Blaga (director
editorial EuropaNova) şi
Josef Goebels (preşedin-
te al ADR-Vlaanderen şi
al Open Network). Eve-
nimentul a fost organi-
zat în c olaborare c u

G.A.L. Euro-Crişana,  The European Deve-
lopment Platform, FNGAL România şi Eu-
rona Nova Bruxelles).

MARGA BULUGEAN

Alexandru Muraru a transmis ieri ministrului interimar al
Culturii, Mihnea Costoiu, demisia sa din funcţia de director
general/manager al Institutului Naţional al Patrimoniului (INP).
”Timp de aproape un an, am făcut tot ce mi-a stat în putere
pentru ca Institutul Naţional al Patrimoniului, această institu-
ţie prestigioasă, dar încă puţin cunoscută şi valorificată, să-
şi recapete importanţa naţională. Sper că, împreună cu echi-
pa mea, am înţeles miza şi am făcut un pas înainte; sper, de
asemenea, că proiectele pe care le-am început vor fi conti-
nuate. Patrimoniul românesc are în primul rând valoarea pe
care i-o dăm noi, românii. Sper, încă o dată, că această va-
loare va creşte în următorii ani ca o consecinţă a afirmării
demnităţii naţionale, prin aceasta înţelegând inclusiv creşte-
rea bugetului alocat prezervării şi promovării patrimoniului
nostru.” a declarat Alexandru Muraru.
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Reprezentanþii Inspectoratului
General al Poliþiei Române
(IGPR), au comunicat faptul cã,
în cursul zilei de marþi, poliþiºtii
Brigãzii de Combatere a Crimina-
litãþii Organizate (BCCO) Craio-
va, împreunã cu cei ai Serviciului
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (SCCO) Olt ºi cu procu-
rorii DIICOT  – Biroul Teritorial
Olt au desfãºurat o acþiune pe li-
nia prevenirii ºi combaterii trafi-

Doi craioveni, în vârstã de 35, respectiv 38 de
ani, au fost reþinuþi, marþi searã, în urma unei
acþiuni a poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã orga-
nizatã vizând combaterea traficului de persoane.
Bãrbatul de 38 de ani a fost prins în Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Nãdlag, cu o tânãrã
pe care intenþiona sã o ducã în Anglia, unde urma
sã o oblige sã se prostitueze la stradã. Potrivit
anchetatorilor, cei doi craioveni au dus în Anglia,
în zona oraºului Birmingham, mai multe tinere,
cãrora le promiseserã locuri de muncã, din ex-
ploatarea acestora obþinând peste 60.000 de lire
sterline. Asearã au fost prezentaþi instanþei de
judecatã cu propunere de arestare preventivã,
judecãtorii emiþând pe numele lor mandate pentru
o perioadã de 30 de zile.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

cului de persoane. Astfel, în baza
informaþiilor pe care le deþineau
oamenii legii, la Punctul de Tre-
cere a Frontierei (PTF) Nãdlag,
un bãrbat, de 38 de ani, din Cra-
iova, Florinel Poenaru, a fost prins
împreunã cu o tânãrã pe care ar
fi intenþionat sã o ducã în Anglia,
unde urma sã o scoatã la stradã
pentru practicarea prostituþiei.
Ulterior, în baza mandatului de
aducere emis pe numele sãu de

procurorii DIICOT, poliþiºtii
BCCO Craiova l-au „sãltat”, de la
locuinþa sa din Craiova, pe Felix
Neguþ, în vârstã de 35 de ani,
complicele celui dintâi. Poliþiºtii
specializaþi în combaterea crimi-
nalitãþii organizate i-au dus pe cei
doi craioveni, ambii de etnie romã,
la sediul DIICOT – Biroul Terito-
rial Olt pentru cercetãri.

„Din cercetãri, a reieºit cã, în
perioada 2012 – 2014, bãrbaþii ar

fi recrutat mai multe tinere, pe
care, prin promisiunea asigurãrii
unui loc de muncã în strãinãtate,
le-ar fi transportat în Anglia, lo-
calitatea Birmingham, unde le-ar
fi exploatat prin plasarea ca
prostituate la stradã. Prin activi-
tatea infracþionalã, cei doi ar fi
obþinut peste 60.000 de lire ster-
line”, se aratã în comunicatul de
ieri al IGPR.

În  baza  probatoriului  admi-

nistrat,  procurorii  DIICOT –
Biroul Teritorial Olt   au  dispus,
marþi seara,  reþinerea celor doi
bãrbaþi pentru 24 de ore, pentru
sãvârºirea infracþiunii de trafic de
persoane. Asearã, cei doi craio-
veni au fost prezentaþi Tribuna-
lului Olt, instanþã care a admis
propunerea procurorilor DIICOT
ºi a dispus arestarea preventivã
pe o perioadã de 30 de zile a
acestora .

În urma activitãþilor specifi-
ce desfãºurate de poliþiºtii Birou-
lui Arme, Explozivi ºi Substanþe
Periculoase din cadrul IPJ Dolj,
în cursul zilei de marþi a fost de-
pistat Claudiu Nicola, de 25 de
ani, din oraºul Filiaºi, judeþul
Dolj care deþinea, fãrã drept, la

Un tânãr din Filiaºi, în vârstã de 25
de ani, este cercetat penal pentru mai
multe infracþiuni între care ºi contra-
bandã calificatã, dupã ce a fost prins
cu un pistol ºi cu muniþie cumpãrate
din Bulgaria ºi introduse ilegal în

þarã. Din ianuarie ºi pânã acum, tânã-
rul a folosit jumãtate din muniþia cum-
pãratã, mai exact 200 de diaboluri, trã-
gând cu arma pe câmp. Poliþiºtii i-au
confiscat pistolul ºi muniþia care îi
mai rãmãsese.

locuinþa sa un pistol cu aer com-
primat marca Grizzly, de calibrul
5,5 mm ºi o cutie cu 200 de dia-
boluri. În urma cercetãrilor efec-
tuate, poliþiºtii au stabilit cã tâ-
nãrul ºi-a cumpãrat arma ºi douã
cutii de muniþie, mai exact 400
de diaboluri, în luna ianuarie

2014, din oraºul Vidin, (Bulga-
ria), bunurile introducându-le în
aceeaºi zi în þarã în mod ilegal,
fãrã a le declara la frontierã. Tot
ca urmare a cercetãrilor, oame-
nii legii au mai stabilit faptul cã,
de la data cumpãrãrii tânãrul a
folosit în mod repetat arma, trã-
gând 200 diaboluri, pe câmp,
fãrã ca vreo persoanã sã fie rã-
nitã sau sã provoace distrugeri.
Oamenii legii i-au confiscat arma
ºi muniþia pe care o mai avea, ºi
acum îl cerceteazã pentru trei
fapte penale.

„În cauzã s-a întocmit dosar
penal pentru sãvârºirea infracþi-
unilor de contrabandã calificatã
ºi nerespectarea regimului arme-
lor ºi muniþiilor prin deþinerea de
armã neletalã, din categoria ce-
lor supuse autorizãrii, fãrã drept
ºi uzul de armã, din categoria
celor supuse autorizãrii, dispu-
nându-se începerea urmãririi pe-
nale cu privire la aceste fapte”,
ne-a declarat inspector principal
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Lucrãtorii Poliþiei oraºului Se-
garcea au fost anunþaþi, marþi
dupã-amiazã, prin apelul de ur-
genþã 112, de Marian Nicola, de
53 de ani, din localitate, cu privi-
re la faptul cã persoane necunos-
cute i-au sustras autoturismul pro-
prietate personalã marca Renault,
parcat în faþa locuinþei sale. Au
fost demarate cercetãrile, iar în
urma verificãrilor efectuate împre-
unã cu poliþiºtii de la Postul de
Poliþie Drãnic ºi prin mijloace spe-
cifice, autorul furtului a fost iden-
tificat în persoana lui Virgil Goa-

A furat o maºinã din Segarcea
ºi a intrat cu ea în copac

Un bãrbat de 42 de ani, din comuna Drãnic, este cercetat
penal de poliþiºtii din Segarcea, dupã ce s-a stabilit cã a

furat o maºinã parcatã în faþa unei locuinþe din oraº, a urcat
la volan fãrã sã aibã permis de conducere ºi, mai mult decât

atât, a intrat cu maºina furatã într-un copac.

þã, de 42 de ani, din comuna Drã-
nic, autoturismul furat fiind gãsit
la locuinþa celui din urmã ºi resti-
tuit pãrþii vãtãmate.

Numai cã, în continuarea cer-
cetãrilor, poliþiºtii au stabilit cã dol-
jeanul de 42 de ani a condus au-
toturismul furat fãrã a poseda per-
mis de conducere pentru nici o
categorie de autovehicule, iar în
apropierea locuinþei sale, a pier-
dut controlul autovehiculului ºi a
lovit un copac de pe marginea dru-
mului, avariind partea din faþã a
Renaultului. Acum este cercetat

penal, în stare de li-
bertate.

„În cauzã, pe nu-
mele bãrbatului de 42
de ani s-a întocmit
dosar penal sub as-
pectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de furt,
conducerea unui ve-
hicul fãrã permis ºi
distrugere din culpã”,
ne-a declarat inspec-
tor principal Alin
Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Craioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru trafic
de persoanede persoanede persoanede persoanede persoane
Craioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru trafic
de persoanede persoanede persoanede persoanede persoane
Craioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru trafic
de persoanede persoanede persoanede persoanede persoane
Craioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru trafic
de persoanede persoanede persoanede persoanede persoane
Craioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru trafic
de persoanede persoanede persoanede persoanede persoane
Craioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru trafic
de persoanede persoanede persoanede persoanede persoane
Craioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru trafic
de persoanede persoanede persoanede persoanede persoane
Craioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru trafic
de persoanede persoanede persoanede persoanede persoane
Craioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru traficCraioveni arestaþi pentru trafic
de persoanede persoanede persoanede persoanede persoane

„Pistolar” din Filiaºi cercetat penal de poliþiºti„Pistolar” din Filiaºi cercetat penal de poliþiºti„Pistolar” din Filiaºi cercetat penal de poliþiºti„Pistolar” din Filiaºi cercetat penal de poliþiºti„Pistolar” din Filiaºi cercetat penal de poliþiºti„Pistolar” din Filiaºi cercetat penal de poliþiºti„Pistolar” din Filiaºi cercetat penal de poliþiºti„Pistolar” din Filiaºi cercetat penal de poliþiºti„Pistolar” din Filiaºi cercetat penal de poliþiºti



  cuvântul libertăţii / 3joi, 6 martie 2014 politică

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

Proximitatea primului parastas,
după decesul anunţat al USL, i-a
prilejuit liderului liberal, Crin An-
tonescu, încă un exerciţiu de bună
dispoziţie şi hlizeală în Parlament.
După ce al doilea om în stat şi-a
anunţat demisia din funcţia de pre-
şedinte al Senatului, cu maximă
voioşie, s-a dus liniştit în bancă,
irizând o ebrietate sufletească şi o
veselă complezenţă faţă de sine,
de-a dreptul suspectă, aidoma ce-
lei din „seara atât de frumoasă”
când a anunţat ruperea USL. Arun-
când ţara într-o instabilitate peri-
culoasă. Nu era o demisie de onoa-
re, şi o să demonstrăm de ce, ci
una circumscrisă momentului de
teatru vesel pentru neajutoraţi, pe

MIRCEA CANŢĂR

Când liberalii, social-democraţii şi conservatorii
îşi jurau credinţă „într-un congres comun”

care îl joacă aidoma unui politician
de mâna a doua, cum l-a definit,
nu demult, filozoful şi eseistul An-
drei Pleşu, fără a-l lua în seamă,
seduşi de tropăitul politic al USL.
Delimitarea lui Crin Antonescu de
PSD,  aventură personală, de-a
dreptul confuză, demnă doar de
ceaţa din capetele celor c are îl
acompaniază, în desconsiderarea
unei hotărâri a congresului comun
al PNL, PSD şi PC, din 7 aprilie
2012, are, de bună seamă, un tâlc.
De care o să ne convingem. Deşi
strategia zgomotoasă, de provin-
cie, adoptată, pare lipsită de armă-
tură şi de contur. Congresul, spu-
ne capitolul VII din Statutul PNL,
este forul suprem de conducere şi

de decizie al partidului. Ori, con-
gresul comun al opoziţiei de atunci
– PSD, PNL, PC – precedat de
congrese ale fiecărui partid în par-
te, care au votat rezoluţii comune,
conform cărora urmau să nu co-
laboreze cu Traian Băsescu şi PDL,
stipulând şi nominalizarea lui Crin
Antonesc u drept c andidat USL
pentru Cotroceni şi a lui Victor
Ponta pentru Palatul Victoria, mai
introducea o noutate, în protoco-
lul ratificat cu un an în urmă. Care
stipula expres că, la prezidenţiale,
va fi preferat candidatul cel mai
bine plasat în sondaje, iar partidul
care nu avansa oferta respectivă o
avea pe cea pentru funcţia de pre-
mier. La Congresul comun din 7

aprilie 2012 - o, tempora! - Victor
Ponta făcea o trimitere simbolică
la Alexandre Dumas, afirmând ga-
lant „parcă suntem cei trei muş-
chetari”. Pe fondul suspiciunilor
reciproce, PSD, PNL şi PC îşi ju-
rau credinţă nestrămutată. Dar ce
mai înseamnă în lumea noastră un
asemenea gest! Numai că astfel de
atitudini politice aveau, de bună
seamă, reverberaţia lor la nivelul
unui electorat, de-a dreptul exas-
perat, de acum, de guvernarea Boc
şi, apoi, Ungureanu. Ceea ce s-a
şi dovedit în alegerile locale şi apoi
în cele parlamentare. Problema în
discuţie, de natură eminamente
morală, este „păcălirea electora-
tului de o gaşcă politică”, nu un

partid serios, animat de interesele
ţării, nu mai pomenim lustruita sin-
tagmă „interes naţional”, fiindcă se
credea până acum că rezoluţia unui
congres, supravalidată printr-un
congres comun al partenerilor po-
litici, nu poate fi revocată decât
potrivit principiului simetriei. Dacă
Delegaţia Permanentă a PNL a pu-
tut „desfiinţa” o hotărâre a Con-
gresului PNL asta ţine de seriozi-
tatea liberalilor, care nu aveau, în
pedigree, astfel de trădări. Deş i,
dacă stăm bine şi ne gândim, şi Ion
I.C. (Ionel) Brătianu „venea când
vrea la putere, sta cât vrea, pleca
când vrea şi aducea pe cine vrea”
(Sterie Diamandi, Galeria oameni-
lor politici, 1935).

“Ştim că vă loviţi, ca în cazul multor alţi
români, de o serie de elemente birocratice ce
vin dintr-un blocaj al administraţiei interne,
dintr-o lipsă de viziune, dintr-o precară pre-
gătire profesională a celor
cu care sunteţi parteneri.
Totuşi, uitându-mă la sume-
le accesate şi la proiectele
realizate, remarc că Româ-
nia este o ţară în care se
întâmplă ca cetăţenii să fie
înaintea administraţiei, ceea
ce din punctul meu de vede-
re este un lucru pozitiv... “,
a arătat eurodeputata PNL
Norica Nicolai, în discursul
susţinut la o întâlnire pe care
a găzduit-o recent la Parla-
mentul European şi la care
au participat aproximativ 80
de reprezentanţi ai Grupuri-
lor de Acţiune Locală (GAL)
din România şi din Europa,
precum şi ai comunităţilor
rurale din ţara noastră.
“România rurală
şi Uniunea Europeană”

Conferinţa “România rurală şi Uniunea Eu-
ropeană” a fost organizată cu scopul de a
crea colaborări între GAL-urile româneşti şi
cele din Vestul Europei, pentru identificarea

Întâlnire a GAL-urilor
la Parlamentul European

Alexandru Muraru a demisionat
din funcţia de director general

al Institutului Naţional al Patrimoniului

de proiecte comune şi accesarea de fonduri
europene în acest sens. Alexandru Potor,
preşedinte FNGAL, a precizat că la finalul
programului Leader au fost înregistrate 3.000

de proiecte desfăşurate
de Grupurile de Acţiune
Loc ală, printre aces tea
cele mai importante fiind
cele pentru dezvoltarea
infrastructurii, dezvolta-
rea fermelor sau a turis-
mului, iar în 2014 se spe-
ră la un număr de 7.000
de proiecte. La conferin-
ţă au mai luat cuvântul şi
Anca Nan (Manager de
proiecte pentru Euro-Cri-
şana Loc al Ac tion
Group), Luiza Cristea(
Director de comunicare
al Fundaţiei Dignitas ),
Octavan Blaga (director
editorial EuropaNova) şi
Josef Goebels (preşedin-
te al ADR-Vlaanderen şi
al Open Network). Eve-
nimentul a fost organi-
zat în c olaborare c u

G.A.L. Euro-Crişana,  The European Deve-
lopment Platform, FNGAL România şi Eu-
rona Nova Bruxelles).

MARGA BULUGEAN

Alexandru Muraru a transmis ieri ministrului interimar al
Culturii, Mihnea Costoiu, demisia sa din funcţia de director
general/manager al Institutului Naţional al Patrimoniului (INP).
”Timp de aproape un an, am făcut tot ce mi-a stat în putere
pentru ca Institutul Naţional al Patrimoniului, această instituţie
prestigioasă, dar încă puţin cunoscută şi valorificată, să-şi re-
capete importanţa naţională. Sper că, împreună cu echipa mea,
am înţeles miza şi am făcut un pas înainte; sper, de asemenea,
că proiectele pe care le-am început vor fi continuate. Patri-
moniul românesc are în primul rând valoarea pe care i-o dăm
noi, românii. Sper, încă o dată, că această valoare va creşte în
următorii ani ca o consecinţă a afirmării demnităţii naţionale,
prin aceasta înţelegând inclusiv creşterea bugetului alocat pre-
zervării şi promovării patrimoniului nostru”, a declarat Ale-
xandru Muraru.  MARGA BULUGEAN
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 Devenitã deja tradiþie, ex-
poziþia de obiecte specifice
sãrbãtorii Mãrþiºorului scoate
în evidenþã talentul persoane-
lor pe care Asociaþia Vasiliada
le are în grijã. De la broºe ºi
brãþãri, la felicitãri ºi mãrþiºoa-
re în felurite forme ºi culori,

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Mãrþisoarele realizate de benefi-
ciarii centrelor sociale ale Asocia-
þiei Vasiliada, a Mitropoliei Olteniei,

Dupã ce la testul de Limba ºi
literatura românã, susþinut luni, 3
martie, cinci liceeni au fost elimi-
naþi, astãzi alþi 12 au fost daþi afa-
rã. Proba s-a desfãºurat în condi-
þii reale de examen. Nouã dintre
elevii eliminaþi din examen sunt în
clasa a XI-a: Liceul Matei Basarab–
matematicã (un elev), CTAM C-
tin Brâncuºi–matematicã (un elev),
Liceul de Arte Marin Sorescu–is-

12 elevi, eliminaþi la proba de
profil a bacalaureatului simulat

Nici proba obligatorie a profilului – matematicã sau
istorie – din cadrul simulãrii Examenului de Bacalau-
reat Naþional, care s-a desfãºurat ieri,  nu a fost fãrã

surprize neplãcute, în judeþul Dolj.

torie (un elev), Liceul Traian Vuia
–matematicã (un elev), Liceul Te-
oretic Independenþa Calafat–isto-
rie (un elev), Colegiul ªtefan Odo-
bleja –matematicã (patru elevi) În
rândul elevilor de clasa a XII-a au
fost înregistrate trei eliminãri, la
douã unitãþi de învãþãmânt din Cra-
iova: Liceul Traian Vuia –matema-
ticã (1) ºi istorie (1), Colegiul ªte-
fan Odobleja –matematicã (1).

Acest festival este menit sã
rãsplãteascã voluntarii ºi sã
promoveze voluntariatul în
rândul tinerilor din România ºi
a acþiunilor pe care aceºtia le
fac. Campania de strângere de
fonduri se deruleazã pe plat-
forma Creºtem Idei ºi are ca
scop obþinerea sumei de 2.000
de lei pentru organizarea ediþiei
de anul acesta. Evenimentul
are în agendã activitãþi creati-
ve, aplicative, educative ºi
sportive, iar startul festivalului
este dat de filmele ce au rulat
în cadrul Festivalului Internaþi-
onal de Film de Animaþie
Anim’est. În timpul proiectu-
lui, publicului îi vor fi prezen-
tate workshop-uri de reciclare

Festival dedicat elevilor implicaþi
în activitãþi de voluntariat

Elevii doljeni implicaþi în acti-
vitãþi de voluntariat se pot înscrie
la o nouã ediþie a Festivalului
Volunteers Fest.

creativã,
dansuri ºi
jonglerie,
space
painting

sau ateliere cu instrumente
muzicale, traininguri de
dezvoltare personalã, un
maraton de seminarii despre

organizare de evenimente.
Voluntarii vor avea parte de

o serie de provocãri, activitãþi
sportive inedite, precum cel
mai mare cros al voluntarilor.
Volunteers Fest este un proiect
sub egida Brigada de Voluntari,
ºi se va desfãºura în perioada
24 martie – 6 aprilie.

craiovenii au avut prilejul încã
de sãptãmâna trecutã sã admi-
re creaþiile, atât ale copiilor cât
ºi ale persoanelor fãrã adãpost
din cadrul Centrului “Sfântul
Vasile” ºi ale Centrului de in-
formare ºi consiliere pentru
persoane cu dizabilitãþi “Sfânta

Ecaterina” din Craiova.  Re-
prezentanþii Asociaþiei Vasilia-
da subliniazã cã cel mai impor-
tant în aceste activitãþi este
faptul de a suscita interesul
beneficiarilor cãtre programele
care îi ajutã sã îºi dezvolte a-
bilitãþile de viaþã independen-

tã. “Dincolo de rezulta-
tul efortului depus, mãr-
tiºoarele, broºele ºi brã-
þãrile confecþionate, tre-
buie apreciatã implica-
rea cu seriozitate ºi dã-
ruire de care au dat do-
vadã beneficiarii în toa-
tã perioada pregãtirii
obiectelor de Mãrþiºor.
În cadrul orelor de lu-
cru s-au adunat cu toþii
în acest scop ºi am zã-
rit pe chipurile lor dra-
goste ºi dorinþa de a re-
aliza mereu mai mult,
mai frumos. Lucrãrile
se evidenþiazã în mod-
 deosebit, iar prin ele,
impl ic i t  benef ic ia r i i
noºtri ,  care cu acest
prilej îºi descoperã ºi
dezvoltã abilitãþile artis-
tice”, a precizat Tama-
ra Piele, asistent social

la Centrul “Sfântul Vasile”.
Mãrþiºoarele nu au trecut

neobservate de trecãtori, care
au apreciat calitatea ºi ingenio-
zitatea lucrãrilor. “Ne bucurãm
cã Asociaþia Vasiliada le dã pri-
lejul celor care se aflã în ne-
voie sã se afirme într-un mod
atât de frumos!”, a spus Anita
Vasile, din Craiova. Marioara
Ionicã, în vârstã de 68 de ani,
laudã iniþiativele Asociaþiei Va-
siliada, care vin în sprijinul
persoanelor aflate în dificulta-
te. “Sã vedem ºi în aceastã

expoziþie încã o acþiune care
îi valorizeazã pe cei lipsiþi de
aceastã posibilitate, care nu au
avut ºansa sã aibã un acoperiº
deasupra capului sau care au
anumite dizabilitãþi. Aceºti oa-
meni trebuie încurajaþi iar Aso-
ciaþia Vasiliada are meritul de
a reuºi acest lucru”, a adau-
gat Marioara Ionicã. Fonduri-
le obþinute vor fi orientate cã-
tre susþinerea activitãþilor de
terapie ocupaþionalã desfãºu-
rate în cadrul centrelor socia-
le ale Asociaþiei Vasiliada.

sunt expuse, pânã la data de 7 Mar-
tie, în Piaþa “Mihai Viteazul” din
Craiova.
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Se pune accent în continuare
pe informarea eficientã a fermie-
rilor cu privire la aplicaþia de iden-
tificare online a parcelelor agricole
– IPA Online, prin care beneficia-
rii îºi pot vizualiza, prin conexiu-
ne la internet, propriile parcele di-
gitizate în campania anterioarã ºi
îºi pot digitiza ºi mãsura cu exac-
titate ºi alte parcele prin identifi-
care pe ortofotoplanurile disponi-
bile în baza de date (LPIS) a
APIA. “De asemenea, aplicaþia
IPA Online pune la dispoziþia fer-
mierilor rezultatele controalelor pe
teren din anii anteriori precum ºi
avertizãri privind calitatea digiti-
zãrii parcelelor agricole ºi averti-
zãri privind respectarea anumitor
cerinþe de ecocondiþionalitate.
Totodatã, aplicaþia IPAOnline in-
formeazã fermierul dacã parcele-

2014 – anul tranziþiei cãtre noua Politicã Agricolã Comunã

Paginã realizatã de  MARGA BULUGEAN

”Eºti Fermier European.”Eºti Fermier European.”Eºti Fermier European.”Eºti Fermier European.”Eºti Fermier European.
Depune la APIA cererea de sprijin!”Depune la APIA cererea de sprijin!”Depune la APIA cererea de sprijin!”Depune la APIA cererea de sprijin!”Depune la APIA cererea de sprijin!”
Obiectivul general al campaniei

îl reprezintã informarea fermie-
rilor cu privire la fondurile euro-
pene ºi naþionale destinate sche-

melor / mãsurilor de sprijin pe su-
prafaþã în anul 2014, precum ºi
la  modal i tatea  de  accesare  a
acestora.

La APIA Centrul Judeþean Dolj,
în campania 2013 au depus cereri
pentru sprijin un numar de 50.659
de fermieri .

Fermierii care detin pânã la 50 de hectare de teren agricol sunt astep-
taþi sã depunã cererile la unul din centrele locale ale APIA. Agricultorii
care deþin suprafeþe mai mari de 50 de hectare trebuie sã meargã la
Centrul Judeþean APIA Dolj. Depunererea cererilor se v-a desfãºura în
ordinea programãrilor transmise prin poºtã de cãtre fermieri .

le digitizate sunt situate în zone
eligibile pentru plãþile compensa-
torii pentru mãsurile de dezvolta-
re ruralã”, a precizat Nicolae

Sorin  Rãducan, director execu-
tiv al APIA Dolj, într-un comuni-
cat de presã remis redacþiei.

Agricultorii obligaþi
sã respecte
normele de
ecocondiþionalitate

Buna informare a fermierilor
reprezintã una din primele ºi cele

mai importante condiþii pentru de-
rularea la timp ºi corectã a între-
gului proces de absorbþie a fon-
durilor europene alocate pentru
sectorul agricol din România. „Pe
durata Campaniei, centrul jude-
þean ºi centrele locale ale Agenþiei
vor organiza sesiuni de informare
ºi instruire a fermierilor ºi respec-
tiv a administraþiei agricole din pri-
mãrii, cu privire la perioada de de-
punere a cererilor de sprijn pen-
tru plãþi pe suprafaþã în anul 2014,
modalitatea de completare a aces-
tora, condiþiile de eligibilitate im-
puse de legislaþia europeanã ºi na-
þionalã, tipurile de controale im-
puse de regulamentele europene,
precum ºi la pachetele financiare
care pot fi accesate în cadrul
mãsurilor de sprijin pe suprafaþã”,
a mai subliniat directorul APIA
Dolj. În cadrul sesiunilor de in-
struire se va acorda o atenþie de-
osebitã procedurii de completare
electronicã a declaraþiei de supra-
faþã ºi identificare, respectiv de
schiþare corectã, online a parce-
lelor agricole. De asemenea, se va

pune accent pe obligativitatea
agricultorilor de a respecta nor-
mele de ecocondiþionalitate pe toa-
te suprafeþele agricole utilizate.
„De aceste instruiri vor beneficia
atât fermierii cât ºi administraþia
agricolã din primãrii, respectiv
personalul din bibliotecile locale ºi

comunale cuprinse în programul
Biblionet”, a conchis Sorin Rãdu-
can. Campania de primire a cere-
rilor de sprijin pe suprafaþã se va
derula în perioada 3 martie – 15
mai 2014, respectiv 9 iunie, cu
penalizãri de 1% pentru fiecare zi
de întârziere.

Banca Comercialã Romanã (BCR) oferã,
pânã pe data de 14 martie a.c., tuturor clien-
telor care iau un credit în lei de nevoi perso-
nale, ipotecar sau de nevoi personale garan-
tat cu ipoteca, comision ZERO de analizã al
dosarului. „Primãvara este o mare bucurie

BCR Mãrþiºor – comisioane de analizã
ZERO pentru doamne ºi domniºoare

pentru noi toþi ºi de aceea ne-am gândit sã
venim cu o ofertã de creditare care sã adu-
cã mai multe zambete clientelor noastre: zero

comision de analizã la toate creditele! Sin-
gura condiþie este ca împrumutatul ºi / sau
coplãtitorul sã fie de sex feminin. Aceasta

trebuie sã depunã docu-
mentaþia de credit pânã
pe 14 martie a.c.”, a de-
clarat Ioana Mihai, ªef
Departament Credite
Garantate din cadrul
BCR. BCR este prima
bancã din România care
a luat decizia de a acorda
credite preponderent în
moneda naþionalã înce-
pând din luna octombrie
2012, asumându-ºi rolul
de formator de piaþã în
ceea ce priveºte credita-
rea garantatã în lei.

PDL a iniþiat ºi depus douã proiecte de
lege, care vizeazã anularea taxelor introduse
de Guvernul USL – taxa pe stâlp care a in-
trat în vigoare pe 1 ianuarie 2014 ºi taxa pe
combustibil care urmeazã sã intre în vigoa-
re pe 1 aprilie 2014, a anunþat prim-vicepre-

ºedintele PDL Andreea Paul.
“PDL cere abrogarea de urgen-
þã a actelor normative care sta-
bilesc cele douã noi taxe. Im-
pozitul pe combustibil ºi cel pe
construcþii speciale reduc sem-
nificativ apetitul de a investi în
România. Taxa pe stâlp aduce
un minus de 1,2 miliarde de lei
în economie ºi va conduce la
ruinarea mediului de afaceri. De
exemplu, agricultura vedetã a
anului 2013, care a adus creº-
terea PIB, este subminatã ºi di-
rect afectatã ºi de impozitul pe
combustibil ºi de cel pe con-

strucþii speciale. În esenþã, singurele conse-
cinþe ale celor douã noi taxe marca Ponta-
Antonescu sunt afectarea mediului de afa-
ceri, economie neagrã ºi inflaþie. De aceea,
credem cã se impune de urgenþã abrogarea
lor”, a spus Andreea Paul.

PDL a iniþiat abrogarea
taxelor pe stâlp ºi combustibil

PDL a iniþiat abrogarea
taxelor pe stâlp ºi combustibil

PDL a iniþiat abrogarea
taxelor pe stâlp ºi combustibil

PDL a iniþiat abrogarea
taxelor pe stâlp ºi combustibil
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taxelor pe stâlp ºi combustibil
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taxelor pe stâlp ºi combustibil

PDL a iniþiat abrogarea
taxelor pe stâlp ºi combustibil

PDL a iniþiat abrogarea
taxelor pe stâlp ºi combustibil

PDL a iniþiat abrogarea
taxelor pe stâlp ºi combustibil
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Doi actori ai Teatrului Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova au fost nominalizaţi la
Premiile UNITER pe anul 2014. Valer Della-
keza, care este la această oră unul dinre cei

Valer Dellakeza şi Romaniţa Ionescu,
nominalizaţi la Premiile UNITER 2014

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din
Craiova le propune celor care adoră meş-
teşugăreala să se întâlnească într-o după-
amiază şi să confecţioneze un cadou fru-
mos pentru doamnele şi domnişoarele din

Atelier de scrapbooking
pentru Ziua Femeii

viaţa fiecăruia. Un atelier de scrapbooking
va fi organizat, vineri, pe 7 martie, de la ora
16.00 la 19.00, la sediul instituţiei. Timp de
câteva ore, Veronica Svanström, singura
artistă de scrapbooking din Craiova (creaţii-

le ei pot fi admirate la adresa de
web http://scrapbookemporio.blog-
spot.ro), îi va ghida pe cei intere-
saţi să creeze pagini de albume,
mini-opere de artă. Singura obliga-
ţie a participanţilor este să vină cu
fotografii cu persoanele dragi, dar
şi cu bună dispoziţie şi imaginaţie.
Organizatorii îi aşteaptă pe fiecare
cu câte un mic pacheţel pentru meş-
teşugărit: o coală scrapbooking de
30x30 cm, trei flori decorative, trei
stickere, un trimmer, un covoraş de
decupare, un cutter, lipici. Nu exis-
tă limită de vârstă.

mai galonaţi actori din ţară, a fost
nominalizat pentru această ediţie
la categoria „Cel mai bun actor
în rol secundar” pentru rolul Tot
din spectacolul „Familia Tot”,
care a fost pus în scenă de regi-
zorul Bocsardi Laszlo şi care a
avut premiera pe la sfârşitul lunii
septembrie 2013. Tânăra actriţă a
TNC Craiova, Romaniţa Ionescu,
a fost şi ea nominalizată la cate-
goria „Cel mai bun rol secundar
feminin”, pentru rolurile Mara,
mama Marei, psiholog şi prezen-
tator tv din spectacolul „Profu’ de

religie”, pus în scenă de Mihaela Michailov şi
prezentat publicului în premieră la începutul
lunii noiembrie 2013. Gala UNITER 2014 se
va desfăşura, pe 28 aprilie, la Târgu Mureş.

Conc ertul de vineri nu trebuie
să f ie ratat. Cei care iubesc muzi-
ca ş i îşi doresc să aibă parte de o
interpretare ca la carte, fără nici
un c usur, se vor buc ura din plin
de ac este luc ruri la concertul de
vioară şi pian pe care c ei mai ta-
lentaţi artişti craioveni,  Liviu Pru-
naru şi Lorena Ţecu, îl oferă pu-
blic ului craiovean. Ca seara să fie
perfectă, cei doi muzicieni s-au
gândit la un program care să îi de-
lec teze pe melomani,  iar  pe cei
care se află la un prim contac t cu
stilul clas ic să îşi dorească să mai
intre în sala de audiţii a Filarmo-
nic ii Oltenia. Aşadar, programul
cuprinde trei sonate de Wolfgang
Amadeus Mozart; Concertul în Fa
major pentru vioară,  pian şi or-
chestră de coarde al lui Joseph
Haydn şi două concerte marca
Vivaldi - Concertul în Mi minor
pentru vioară, orches tră de c oar-
de şi basso c ontinuo,  op. 11,  nr.
2, RV 277, „Il favorito” şi Con-
certul în La major pentru orc hes-
tră de coarde şi basso continuo,
RV 158. Ca de obicei,  audiţia în-
cepe de la ora 19.00. Vă puteţi

Un concert
al Filarmonicii
Oltenia care
nu trebuie ratat...

Craiovenii sunt aşteptaţi, mâine seară, la un concert sim-
fonic cu totul  şi cu totul aparte. Pe scena Filarmonici i Ol-
tenia vor urca doi  craioveni – poate cei  mai apreciaţi ar-
tişti  români în lume – care şi-au propus să încânte publi-
cul pe acorduri de vioară şi pian. Violonistul Liviu Pruna-
ru, care nu mai are nevoie de nici o prezentare, îşi  va adu-
ce vioara Stradivarius şi va interpreta alături de pianista
Lorena Ţecu din operele lui Mozart  şi  Vivaldi.

procura astăzi bilete de la c asă,
contra sumei de 20 de lei, iar ele-
vii, studenţii şi pensionarii vor plăti
15 lei.
Violonistul Liviu  Prunaru:

Distins în toamna anului 2012
cu Titlul de “Cetăţean de Onoa-
re” al Craiova, Liviu Prunaru de-
ţine actualmente s tatutul de con-

certmaes tru al reputatei Orches-
tre Regale Concertgebouw (Ko-
nink lijk  Concertgebouwork est)
din Amsterdam şi, începând cu
1 martie 2013, pe cel de solist
conc ertis t al Filarmonicii “Ol-
tenia”. Simultan desfăşoară o
intensă activitate didactic ă c a
profesor de vioară la Academia
„Menuhin” din Gstaad (Elveţia).

Cântă pe valoroasa vioară isto-
r ic ă Stradivarius “Pachoud”,
datată 1694.

Născ ut la Craiova, violonistul
Liviu Prunaru şi-a început studii-
le muzicale la vârsta de şase ani.
În 1990 şi-a continuat s tudiul sub
îndrumarea lui Alberto Lysy, la
Academia Internaţională de Mu-
zică „Menuhin” din Gstaad/Elve-

ţia, unde a avut ocazia de a se per-
fecţiona cu muzicieni celebri, pre-
cum: Yehudi Menuhin, Igor Ois-
trah, Ruggiero Ricci, Nikita Ma-
galoff, Jean-Pierre Rampal, Pier-
re Amoyal.

Violonistul român ş i-a comple-
tat pregătirea muzicală cu Dorot-
hy DeLay în New York, unde a
participat şi la c ursurile de măies-

trie susţinute de I tzhak
Perlman.

A cântat ca solist în com-
pania unora dintre cele mai
prestigioase orchestre din
lume: Royal Philharmonic
Orchestra, London Sym-
phony Orchestra, Orchestra
Naţională din Belgia, Or-
chestra Filarmonicii din
Atena, Orchestra Mayo din
Buenos Aires, Orchestra de
Cameră din Indianapolis,
Juilliard Symphony Orches-
tra, Orchestra Naţională
Radio - Bucureşti ş. a. A
colaborat cu dirijori de re-
nume -  Yehudi Menuhin,
Yuri Simonov, Andrew Lit-
ton, Cristian Mandeal, Lu-
kas Vis, Horia Andreescu.

Pianista Lorena Ţecu:
Născ ută la Craiova, pianis ta

Lorena Ţecu este licenţiată a Con-
servatorului de Muzică din Bucu-
reşti, unde a absolvit şi cursurile
de master în specializarea interpre-
tare instrumentală - pian.

Este câştigătoarea Concursuri-
lor Internaţionale de Pian “Cittŕ

di Catanzaro” şi “Cittŕ di Mar-
sala” (Italia); de asemenea, este
deţinătoarea Premiului Special
pentru cel mai bun pianist român
acompaniator. În ac est sens , în
perioada în care a activat ca pro-
fesor asis tent la Academia de Mu-
zică - Bucureşti, pianista Lorena
Ţecu i-a acompaniat pe unii din-
tre cei mai reputaţi solişti ins tru-
mentişti. În semn de confirmare
a valorii performanţelor  ei profe-
sionale, muzicianul Yehudi Menu-
hin a selec tat-o spre a deveni pia-
nista faimoasei Academii Interna-
ţionale de Muzică “Menuhin”
(Elveţia), instituţie în cadrul că-
reia a susţinut concerte,  a partici-
pat la turnee alături de Orchestra
“Camerata Lysy” şi a colaborat
cu muzicieni de renume mondial
(Yehudi Menuhin, Zakhar Bron,
Igor Oistrakh, Ruggiero Ricc i,
Maxim Vengerov, Antonio Lysy,
Jeremy Menuhin, Pierre Amoyal,
Paul Roczek şi Tobias Kuhne), cu
prilejul cursurilor de măiestrie sus-
ţinute de aceştia.

Lorena Ţecu deţine (din septem-
brie 2009) statutul de pianist ofi-
cial la Concursul Internaţional de
Vioară „George Enescu” (Bucu-
reşti). În 2013 a fost invitată să
concerteze şi să susţină cursuri de
măiestrie în cadrul Academiei de
Vară -  Festivalul “Menuhin”
(Gstaad/Elveţia).

În prezent este profesor titular
(acompaniament) la New England
Conservatory şi la Boston Univer-
sity College of Fine Arts.
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În Ucraina lucrurile rãmân mai
mult decât încurcate ºi, ieri, la Sim-
feropol, capitala regionalã a Pen-
insulei Crimeea, s-a vorbit din nou
de deplasarea în cursul zilei de joia
trecutã a preºedintelui Vladimir
Konstantinov, în fruntea unei de-
legaþii de trei parlamentari, la Mos-
cova, urmatã de o reuniune plena-
rã a 100 de deputaþi care au vali-
dat „chestiunea autonomiei”. Mi-
nisterul rus al Economiei a împu-
ternicit Camera de Comerþ ºi In-
dustrie sã ofere 3,6 miliarde de
euro pentru susþinerea Crimeei.
Autonomia regiunii, vizavi de Kiev,
era deja o realitate din 1991. Ea
dispunea de un statut de republicã
în Ucraina, de o constituþie pro-
prie, de un parlament ºi de un gu-
vern local, cu competenþe reduse
în 1995. Dupã invazie, puterea de
la Simferopol, nerecunoscutã de
Kiev, ºi-a arogat sâmbãtã autorita-
tea asupra forþelor de poliþie ºi ar-
mate din regiune. Poliþia contro-
leazã toate rutele spre Sevastopol.
Forþele ucrainiene nu au capacita-
tea de a rezista contingentului din

Ucraina: Autoritãþile localeUcraina: Autoritãþile localeUcraina: Autoritãþile localeUcraina: Autoritãþile localeUcraina: Autoritãþile locale
din Crimeea doresc separareadin Crimeea doresc separareadin Crimeea doresc separareadin Crimeea doresc separareadin Crimeea doresc separarea

Sevastopol, bazã a flotei ruse. Un
referendum ar putea conferi legi-
timitate popularã ruperii de Kiev ºi
reataºare la Rusia. Ponderea po-
pulaþiei este rusofonã, iar musul-
manii, reprezentaþi de tãtãri, deþin
12% din populaþie. Partidele favo-
rabile unei realipiri de Rusia aveau
înaintea crizei o audienþã neglijabi-
lã în Crimeea, dar în prezent lu-
crurile s-au schimbat. Pe de altã
parte, puterea de la Kiev nu con-
cepe ruperea Crimeei, care în opi-
nia ei nu poate fi decât ucrainea-
nã. Aceasta este ºi pãrerea fostu-
lui preºedinte Vladimir Iuscenko,
figurã a „revoluþiei portocalii”.
Rãspunzând unei cerinþe a Kiev-
ului, OSCE a trimis 35 de obser-
vatori militari în Ucraina. Ei pro-
vin din 18 þãri membre ale Organi-
zaþiei pentru Securitate ºi Coope-
rare în Europa. Comisia Europea-
nã a anunþat un plan de ajutor de
11 miliarde de dolari pentru Ucrai-
na, sumã ce provine din bugetul
UE ºi al instituþiilor financiare eu-
ropene. În acest context, datoria
pe care o deþine Neftogaz faþã de

Gazprom, de 2 miliarde de dolari,
ar putea fi onoratã în aceste zile.
Informaþia a fost oferitã de comi-
sarul european pentru Energie,
Gunther Oettinger, care a vorbit
ieri de plata facturii. În paralel,
Gazprom a anunþat încetarea la
sfârºitul lunii a practicãrii unui preþ
redus, preferenþial, pentru gazele
vândute în Ucraina, facilitate acor-
datã în decembrie, în cadrul unui
plan de salvare a ex-republicii so-
vietice. Încã de la sfârºitul sãptã-
mânii trecute, secretarul de stat
american, John Kerry, promisese
o anvelopã de 1,5 miliarde de do-
lari ca garanþie din partea SUA. În
paralel, Rusia preparã propriile
sancþiuni ºi parlamentarii ruºi lu-
creazã la o propunere de lege care
ar autoriza confiscarea proprietã-
þilor aparþinând unor antreprize
europene ºi americane dacã vor fi
date sancþiuni împotriva Rusiei la
propunerea Ucrainei. Deputaþii ruºi
verificã dacã un asemenea demers
– confiscarea de averi, proprietãþi
ºi conturi- este conform cu con-
stituþia rusã.

Premierul turc Recep Tayyip
Erdogan, fragilizat de scandalul
imens de corupþie, a declarat jur-
naliºtilor, în cursul zilei de ieri cã
ar putea pãrãsi politica dacã par-
tidul pe care îl conduce
nu va câºtiga alegerile
municipale din 30 mar-
tie a.c. Partidul Justiþie
ºi Dezvoltare (AKP), la
putere din 2002, a sufe-
rit imens, în planul ima-
ginii, din cauza scanda-
lului politico-financiar,
declanºat în luna de-
cembrie a anului trecut.
Pânã acum, dupã ascen-
siunea la putere, AKP nu
a pierdut niciun rând de
alegeri, dar potrivit ulti-

Turcia: Erdogan ar putea pãrãsi scena politicã
melor sondaje cota AKP este sta-
bilizatã la 40%, dupã ce în 2011
obþinuse 50% din sufragii. Zeci
de patroni, oameni de afaceri,
aleºi locali ºi înalþi funcþionari,

apropiaþi regimului, au fost incul-
paþi în cadrul unor anchete anti-
corupþie. Erdogan a acuzat cu
vehemenþã, fostul sãu aliat, influ-
enta miºcare religioasã a predi-

catorului musulman
Fethullah Gulen, stabi-
lit în SUA, de orches-
trarea unui complot, a
unei tentative de lovitu-
rã de stat pentru desta-
bilizarea înaintea alege-
rilor municipale care
vor fi urmate în august
a.c. de alegeri preziden-
þiale. „Aceastã organi-
zaþie (confrerie) s-a in-
filtrat peste tot în stat
ºi a creat un stat para-
lel”, a spus el ieri.

Premierul chinez Li Keqiang
a anunþat ieri cã “declarã rãz-
boi” poluãrii, rãspunzând astfel
la îngrijorãrile crescânde ale
populaþiei în legãturã cu smo-

Premierul chinez “declarã rãzboi” poluãrii
gul dens care acoperã oraºele
din nordul þãrii, dar ºi în ceea
ce priveºte problemele referi-
toare la siguranþa alimentarã.
Dupã trei decenii de industriali-

zare ºi urbanizare
acceleratã ,  cea
de-a doua econo-
mie mondialã ,
unde 70 la sutã
din energie este
furnizatã de cen-
tralele pe cãrbune,
se  confruntã  în
ultimele luni cu o
gravã poluare at-
mosfericã. Dete-
riorarea mediului
reprezintã  “un
avertisment al na-

turii în faþa unui model de dez-
voltare orb ºi ineficient”, a
apreciat premierul Li Keqiang,
într-un discurs susþinut în des-
chiderea sesiunii anuale a Adu-
nãrii Naþionale Populare (ANP)
de la Beijing. “Trebuie sã decla-
rãm cu fermitate rãzboi poluã-
rii, aºa cum am fãcut împotri-
va sãrãciei”, a subliniat premie-
rul chinez, care a preluat con-
ducerea Guvernului de la Bei-
jing în urmã cu un an. “50.000
de centrale pe cãrbune vor fi
închise în cursul acestui an”,
centralele termice vor fi moder-
nizate ºi “ºase milioane de ma-
ºini vechi vor fi scoase din cir-
culaþie”, a precizat premierul Li
Keqiang.

Marina israelianã a
interceptat ieri dimi-
neaþa, în Marea Ro-
ºie ,  o  navã care
transporta “o încãr-
cãturã iranianã de
arme sof is t icate”
destinatã unor gru-
pãri armate palesti-
niene din Fâºia Gaza,
a anunþat un purtãtor
de cuvânt al armatei

israeliene. “Într-o operaþiune complexã ºi secretã a Mari-
nei israeliene, efectuate la primele ore ale dimineþi
(miercuri), forþele israeliene au imobilizat în apele in-
ternaþionale, între Sudan ºi Eritreea, un cargo care trans-
porta o încãrcãturã de armament iranian cu destinaþia
Fâºia Gaza”, a declarat Peter Lerner.

Israelul a interceptat
o navã cu armament
iranian în Marea Roºie

Comisia Europeanã
a prezentat ieri  un
plan de ajutorare în
valoare de “cel puþin
11 miliarde de euro”
pentru Ucraina, cu o
zi înaintea unui sum-
mit extraordinar pe
tema crizei din aceas-
tã fostã republicã so-
vieticã. “Comisia Eu-
ropeanã a identificat
astãzi (miercuri) un
program de ajutorare

a Ucrainei. Aceasta este contribuþia noastrã la summitul
ºefilor de stat ºi de guvern de mâine (joi). În total, pache-
tul ar putea aduce o susþinere în valoare de cel puþin 11
miliarde de euro, în urmãtorii doi ani, (sumã) provenind
de la bugetul UE ºi instituþiilor financiare europene”, a de-
clarat preºedintele CE José Manuel Barroso.

CE anunþã un plan
de ajutorare a Ucrainei
în valoare de cel puþin
11 miliarde de euro

Preºedintele sirian
Bashar al-Assad, im-
plicat din 2011 într-
un rãzboi împotriva
rebeli lor soldat  cu
peste  140.000 de
morþi, a afirmat marþi
cã nu este de acord
cu “planul” secreta-
rului de Stat american
John Kerry privind
reglementarea con-
flictului israeliano-
palestinian. Secreta-
rul de Stat american
încearcã de mai mul-
te luni sã obþinã un

consens între israelieni ºi palestinieni pentru un “acord
cadru” care sã permitã soluþionarea conflictului dintre cele
douã pãrþi. Exprimându-se în faþa unei delegaþii iordanie-
ne, al-Assad a declarat, potrivit agenþiei oficiale Sana, cã
Siria “respinge planul lui Kerry ºi tot ceea ce se face în
regiune pentru a consacra ideea cã Israelul este un stat
evreiesc”.

Bashar Al-Assad respinge
planul lui John Kerry
de rezolvare a conflictului
israeliano-palestinian
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Anunþul tãu!
ANUNÞ PRIVIND DEPUNEREA
SOLICITÃRII DE EMITERE A
ACORDULUI DE MEDIU SC
FRUCT PREST SRL. SC FRUCT
PREST SRL anunþã  publicul
interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru poiectul “ÎN-
FIINÞARE PLANTAÞIE POMI
FRUCTIFERI”, propus a fi am-
plasat în COMUNA CETATE,
JUD DOLJ. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la
sediul SC FRUCT PREST SRL,
sat Moþãþei Garã, comuna Mo-
þãþei, nr. 489, jud. Dolj in zilele
de L-V, între orele 9-14. Obes-
rvaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craio-
va scoate la licitaþie publicã
deschisã în vederea închirierii
spaþiilor disponibile (expoziþi-
onal permanent Parter ºi Etaj
1; spaþii birouri- etaj 2 ). Docu-
mentaþia necesarã se procurã
de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului nr. 26, etaj
2, camera 211. Data limitã pen-
tru depunerea ofertelor este în
fiecare joi a sãptãmânii pânã la
orele 11.00. Licitaþia va avea loc
la Centrul Multifuncþional Cra-
iova, str. Târgului nr. 26, sãptã-
mânal – joia, orele 12.00, înce-
pând din 27.03.2014. Relaþii su-
plimentare la telefon: 0765/
577.711; 0746/460.062.

Anunþul tãu!
Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj anunþã scoaterea la
concurs a postului de audi-
tor, studii superioare, grad
profesional IA. Concursul se
organizeazã ºi desfãºoarã pe
data de 24 aprilie 2014, ora
10.00. Informaþiile referitoare
la înscrierea ºi participarea la
concurs a candidaþilor sunt
afiºate la sediul ISJ Dolj.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate
la licitaþie publicã cu strigare
suprafeþe destinate comerþu-
lui în incinta Sãlii Polivalente
dupã cum urmeazã: 6 mp; 15
mp. Licitaþiile vor avea loc în
data de 21.03.2014 orele 12.00
ºi 13.00. Relaþii suplimentare
la telefon: 0251/411.214.
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IDEI DE AFACERI
Caut un investi-
tor român sau
strãin pentru o
afacere. În ma-
xim 120 zile înce-
pe recuperarea
banilor. 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.
Femeie serioasã
59 ani fac menaj
pentru familii se-
rioase, numai în
Craiova. Telefon:
0762/047.095.

Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând
garsonierã în Bu-
cureºti, b-dul Ti-
miºoara, sector
6, parter stradal
cu mobilã sau
schimb cu similar
Craiova. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13.
Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 0351/423.550.

Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibilºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km
de Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
COMUNA Leu, vând
casã, dependinþe,
demisol plus etaj, te-
ren 4000 mp, maga-
zie, pãtul, fântânã,
zonã bunã, lângã pri-
mãrie. 80.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0735/936.285.
Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884;
0722/ 151.452.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, Craiovi-
þa Nouã zona Triaj,
fãrã acte, 1000 Euro
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil
cabinet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.

Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 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. Tele-
fon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intra-
vilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr.
29F (în spatele li-
ceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350
mp Telefon: 0746/
660.001.
Vând teren intravi-
lan Coºoveni. Tele-
fon: 0763/ 111.036.

VÂND parcele 500
mp situate în comu-
na Iºalniþa, str. Primã-
verii, posibilitãþi apã,
gaze, curent. Preþ
negociabil. Telefon:
0762/846.301.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor
(între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belve-
dere, împrejmuit,
curent, apã, gaze.
Poziþie superbã.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren
arabil. Telefon:
0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial cu terasã,
zonã centralã.
Telefon: 0746/
660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015, stare exce-
lentã 91000 km,
6000 RON, con-
sum sub 4,5%.
Telefon: 0749/
059.070.
Vând Solenza
2004, benzinã re-
vizie2015 stare
excelentã 91.000
km, consum sub
4,5 %. Preþ 4.500
lei. Telefon: 0749/
059.070.
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NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
STRÃINE

Vând TOYOTA
RAV 4, diesel 2008,
9600 Euro negocia-
bil. Telefon: 0763/
690.698.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoa-
re grâu Matei Titi,
Bucovãþ, sat Pa-
lilula, stare foarte
bunã. Telefon:
0251/361.093;
0767/249.701.

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

PLATFORMÃ trans-
port auto/hipo 4 roþi,
3,5 - 2 m, vin ºi þuicã
de þarã. Telefon:
0749/012.505.
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 lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 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 video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889, 0723/
984.309.

Vând purcea viet-
namezã gestantã în
3 luni. Preþ bun. Ciu-
pitu ªtefan - comu-
na Rast - Dolj.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 -
80 lei, saltea Dor-
meo nouã, o per-
soanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereas-
trã cu toc. Telefon:
0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungu-
reni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufrage-
rie modern mare bine
întreþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþio-
nate din pãr natu-
ral. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei viet-
namezi 5 luni. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0744/545.771.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cã-
rucior copii modern.
Telefon: 0724/
009.627.

Vând 4 locuri de
veci fãcute dar ne-
finisate la cimitirul
Romaneºti, conve-
nabil ºi 2 locuri ne-
fãcute. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigori-
ficã 5 sertare, sta-
re foarte bunã,
asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile
alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci,
ghete, pantofi
negri, flex mare,
calculator instruire
copii nou, combinã
stereo - nouã, frigi-
der 320 litri, piei bo-
vinã velurate, pie-
se Dacia noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþi-
onale, ceasuri de
masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/
459.222.

Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþi-
nute 25 lei, garni-
þã de unturã cu
capac smãlþuitã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.
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Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi
pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.

Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdu-
re situatã în Ocne-
le Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâl-
cea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
CUMPÃR þeavã
gard. Telefon. 0766/
450.175.

Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþi-
onal. 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 aparta-
ment decomandat
Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã
pe casa scãrii, 2 bal-
coane. Telefon:
0761/665.763.
Ofer spre închirie-
re casã 2 camere
+ toate utilitãþile pe
strada Brestei (lân-
gã Facultatea de
Sport). De preferat
familie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez birou + de-
pozit stradal Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/
993.510.
Închiriez garaj ma-
ºinã în bloc N 2 - Ni-
colae Titulescu colþ
Grãdina Botanicã.
Telefon: 0721/
640.039.
Închiriez sau vând
locaþie pentzru cul-
tivarea cãpºunilor
din solarii suspen-
date. Telefon: 0762/
278.639.

Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti – Vi-
tan. Exclus agenþie,
230 Euro / lunã se-
riozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
INCHIRIEZ camerã
la bloc. Telefon.
0766/450.175.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul pe-
reche pentru con-
vieþuire, vârsta 55-
65 ani. Telefon:
0733/748.576.

Doresc sã cu-
nosc o doamnã
vãduvã drãguþã
realizatã cu sau
fãrã obligaþii în-
tre 50- 52 ani,
pentru o relaþie
reciproc avanta-
joasã. Telefon:
OGCC/ HCBICB.
Domn serios 52
ani cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie
eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

PIERDERI
Pierdut Parafã Expert
Contabil Nr. 7275/
2013 cu vizã 2013 pe
numele BUZIER-
NESCU RÃDUCU.
Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Asociaþia Naþionalã
a Cadrelor Militare în
Rezervã din M.A.I.
Filiala Dolj regretã
profund decesul ce-
lui care a fost Plt.
Adj. ªef (R) MAIURU
DUMITRU ºi este
alãturi de familia în-
doliatã. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Inter Milano a oficializat, ieri, mutarea
fundaºului Nemanja Vidici de la Manches-
ter United. Anunþul a apãrut pe prima pa-

Fundaºul Barcelonei, cãpitanul Carles
Puyol, 36 de ani, a anunþat, marþi searã,
într-o conferinþã de presã cã nu va mai
continua la clubul catalan sezonul viitor,
fiind foarte probabil sã renunþe la fotbal.
“Mai sunt trei luni pline ºi voi da totul
pentru a ajuta echipa, dar la finalul
sezonului nu voi mai fi fotbalistul
Barcelonei. Când se va termina campio-
natul mã voi odihni, nu ºtiu care va fi
viitorul meu.

Am vorbit cu oficialii Barça ºi am
decis sã renunþãm la cei doi ani de
contract care mai rãmãseserã.

La final voi face o conferinþã de presã
în care voi rãspunde la toate întrebãrile
presei”, a declarat Puyol.

19 sezoane are Puyol la Barcelona,
timp în care a câºtigat 21 de trofee: 6
titluri de campion, 2 Cupe, 6 Supercupe,
3 Ligi ale Campionilor, 2 Supercupe ale
Europei ºi 2 Campionate Mondiale ale
cluburilor.

2 trofee are Puyol cu naþionala
Spaniei, Euro 2008 ºi Cupa Mondialã din
2010.

ginã a site-ului clubului lombard, care a
precizat cã înþelegerea cu sârbul este va-
labilã începând cu sezonul urmãtor.

Cãpitan la gruparea “diavolilor roºii”,
apãrãtorul central în vârstã de 32 de ani
dezvãluise încã din urmã cu o lunã cã în
varã va pãrãsi Regatul Unit, presa specu-
lând cã ar fi vorba de Inter.

“Vidic e un jucãtor de superclasã ºi sunt
extrem de fericit cã am reuºit sã finali-
zãm aceastã tranzacþie ºi sã-l aducem pe
Nemanja la Milano. Este unul dintre cei
mai buni fundaºi din lume, iar calitãþile
sale, experienþa internaþionalã ºi carisma
sa vor fi fundamentale pentru echipa
noastrã ºi pentru creºterea tinerilor jucã-
tori”, a declarat patronul lui Inter, indo-
nezianul Erick Thohir, pe site-ul oficial al
clubului.

Salariul lui Vidici pe “Giuseppe Meaz-
za” va fi, dupã primele zvonuri, de 3,5
milioane de euro pe an. Durata acordului
nu a fost încã fãcutã publicã, însã se pare
cã se va întinde pe doi sezoane, cu posi-
bilitatea de prelungire pentru încã unul.

În afara celor de la Inter, de legitima-
rea fotbalistului s-au mai arãtat interesa-
te Juventus, Galatasaray ºi AS Monaco.

Puyol ºi-a anunþat
plecarea de la Barcelona

“Când se va termina campionatul mã voi odihni, nu ºtiu
deocamdatã care va fi viitorul meu”

Dupã ce în vara trecutã s-a
pus mult timp problema plecãrii
lui Luis Suarez la un club angre-
nat în Liga Campionilor, atacan-
tul uruguayan pare acum pe de-
plin ataºat de FC Liverpool, alã-

ªi-a liniºtit fanii

Suarez, hotãrât sã rãmânã pe “Anfield”,
chiar dacã Liverpool rateazã UCL

turi de care traverseazã un se-
zon fabulos, în care a marcat
pânã acum 24 de goluri în 23 de
meciuri de Premier League.

„Îmi doresc sã rãmân la Li-
verpool. Sunt foarte fericit aici,

unde am reuºit atât pe plan pro-
fesional cât ºi personal. Mã simt
în fiecare zi tot mai bine la acest
club, la care am realizat cel mai
bun sezon al meu de pânã acum.
Sper sã continuãm aºa deoare-
ce vrem sã aducem Liga Cam-
pionilor la Liverpool, însã rãmâ-
nerea mea aici nu depinde de
asta, cum s-a speculat vara tre-
cutã. Aº prefera chiar sã nu câº-
tig titlul de golgeter, dar Liver-
pool sã se califice în Champions
League”, a declarat Suarez într-
un interviu acordat publicaþiei

FourFourTwo.
Liverpool, care nu a mai par-

ticipat la cea mai importantã com-
petiþie continentalã intercluburi
din sezonul 2009-2010, ocupã în
prezent locul secund în Premier
League, la 4 puncte de liderul
Chelsea, iar uruguayanul consi-
derã cã echipa sa poate pune ca-
pãt unei perioade de 4 ani de frus-
trãri, pentru ca fanii de pe “An-
field Road” sã trãiascã din nou
bucuria nopþilor europene.

„Am fi foarte frustraþi dacã nu
am termina între primele patru

(în Premier League), deoarece
am dat maximum pe teren ºi am
fãcut totul pentru a ne califica.
Toatã lumea spune cã serile de
Liga Campionilor pe Anfield sunt
incredibile, sunt amintiri pe care
nu le uiþi niciodatã. Ar fi o expe-
rienþã de neuitat, de care jucãto-
rii noºtri au fost lipsiþi prea mult
timp. Este la îndemâna noastrã
sã încheiem campionatul pe loc
calificabil, ar fi incredibil cu echi-
pa pe care o avem”, a adãugat
Suarez (27 de ani), la Liverpool
din 2011, când a venit de la Ajax.

Situaþia tensionatã din Ucrai-
na, aflatã în pragul unui con-
flict cu Rusia, a fãcut prima
victimã în fotbal. Una din echi-
pele importante ale campiona-
tului din þara vecinã, Cernomo-
reþ Odesa, intrã în faliment!
Patronul clubului, un apropiat
al preºedintelui demis, Viktor
Ianukovici, i-a chemat pe fot-
baliºti ºi i-a anunþat cã sunt li-
beri sã plece unde vor, întru-
cât clubul se va desfiinþa.

„Indiferent dacã ºi când va reîncepe
campionatul, eu nu voi mai þine echipa.
Veniþi cu ofertele la mine ºi plecaþi fãrã pre-
tenþii financiare”, le-a spus omul de afa-
ceri.

Unul dintre echipierii lui Cernomoreþ,

Digi Sport 2
14:00, 16:00, 18:00 – HANDBAL (M)

– Cupa României: sferturi de finalã (me-
ciurile au fost decise asearã, dupâ în-
chiderea ediþiei) / 21:00 – TENIS (M)
– Turneul de la Indian Wells (SUA):
ziua 1.

Digi Sport 3
20:00 – HANDBAL (M) – Cupa Ro-

mâniei: sferturi de finalã.
Dolce Sport 2
21:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Indian Wells (SUA): ziua 1.
Eurosport
13:15 – BIATLON – Cupa Mondia-

lã, la Pokljuka, în Slovenia / 14:45 –
COMBINATA NORDICÃ – CM, la
Trondheim, în Norvegia / 16:15 – BIA-
TLON – CM, la Pokljuka / 17:45,
18:45 – COMBINATA NORDICÃ,
SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la

Politicul a lovit ºi fotbalul

Clubul ucrainean Cernomoreþ
Odesa s-a desfiinþat

fostul dinamovist Elis Bakaj,
este deja în România, unde în-
cearcã sã semneze cu o gru-
pare din þara noastrã, ACS Poli
Timiºoara fiind una dintre va-
riante pentru albanez.

Cernomoreþ Odessa, club
înfiinþat în anul 1936, a ajuns
în acest an în ºaisprezecimile
de finalã ale UEFA Europa Lea-
gue, unde a fost eliminatã de
Olympique Lyon, dupã 0-0 aca-
sã ºi 0-1 în Franþa.

În momentul întreruperii campionatului
ucrainean (ar fi trebuit sã se reia în wee-
kend-ul trecut), Cernomoreþ se afla pe lo-
cul 5, cu 32 de puncte, la 6 “lungimi” dis-
tanþã de liderul ªahtior Doneþk, formaþia
lui Mircea Lucescu.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Trondheim.
Eurosport 2
14:30, 17:15 – SCHI ALPIN – CM, la

Are, în Suedia.
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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)

CS Universitatea Craiova plea-
că astăzi spre Satu Mare, pentru
meciul cu Olimpia, iar Ovidiu Stân-
gă a precizat că obiectivul echipei
este victoria, pentru care poate fi
ajutat şi de absenţii din etapa tre-
cută: „Mergem să câştigăm, tre-
buie să şi putem, să demonstrăm
că avem forţa să învingem orice
adversar. Jucătorii care au acuzat
răceală la meciul cu ASA Târgu
Mureş şi-au revenit, sunt apţi pen-
tru jocul de la Satu Mare. Au reve-
nit cei cu probleme medicale, mai
avem două antrenamente, astfel în-
cât mai avem timp să umblăm la
moralul echipei. Varga va fi cu si-
guranţă în lotul de 18, depinde doar
de el dacă se va impune printre ti-
tulari”.  Antrenorul Univers ităţii
consideră că jucătorii vor trebui să
fie mai concentraţi în derby-uri,
ţinând cont că s-au pierdut meciu-
rile cu Bistriţa şi ASA, iar cu FCU
s-a obţinut doar o remiză. „Avem
explicaţii profesioniste după eşe-
cul cu ASA, dar ţin de interior. Am
observat şi eu că echipa nu func-
ţionează la parametrii optimi în
derby-uri. Intervine moralul echi-
pei, individual cum se mobilizează
fiecare în parte. Important este că
avem forţa să le remediem şi să
câştigăm următoarele meciuri”.
Stângă nu crede că este „lucrat”
de juc ători: „Nu cred că mai joa-
că cineva împotriva antrenoru-
lui, în aceste vremuri grele pen-
tru echipele de fotbal, fiindcă asta
înseamnă că jucătorii ş i-ar face
singuri rău”.

Decizia privind SCM Craiova
a rămas „în pronunţare”

Directorii clubului SCM Craiova, Bogdan Bălan şi Ion Popescu, ală-
turi de antrenoarea echipei feminine de handbal, Carmen Amariei, au
fost, ieri, în audienţă la primarul Lia Olguţa Vasilescu. Discuţiile s-au
purtat timp de o oră şi jumătate, de la 14.00 la 15.30, fiecare intrând pe
rând în cabinetul edilului. Deşi nu au fost făcute declaraţii publice, este
ştiut faptul că s-au discutat despre modul cum s-a ajuns ca echipa de
handbal feminin din Bănie să piardă, luni, meciul cu HCM Baia Mare, la
”masa verde”. Imediat după meciul terminat la scorul de 10-0 pentru
echipa oaspete, primarul Lia Olguţa Vasilescu a cerut ca toată conduce-
rea clubului şi antrenorul fetelor să îşi prezinte demisiile, însă, ieri, după
discuţii prelungite, nu s-a luat nici o decizie în acest sens, rămânând să
se hotărască în cel mai scurt timp ce se va întâmpla cu echipa manage-
rială şi antrenorul Carmen Amariei.

LAURA MOŢÂRLICHE

Tineretul lui Stelea
a bătut Feroe cu 3-1

Naţionala de tineret a României a învins Insulele Feroe, scor 3-1, şi
păstrează în continuare şanse de calificare la CE 2015. Golurile au fost
marcate de Kalso 18 - autogol, Martin 56, Gavra 66, respectiv Zacharia-
sen 58 – penalty. Naţionala lui Bogdan Stelea a urcat pe locul 2 în grupă,
care asigură un loc la baraj, cu 9 puncte în 6 meciuri, dar şansele de
calificare sunt foarte mici. În ultimele două etape, România va juca îm-
potriva Muntenegrului şi Germaniei, cele mai bune echipe din grupă. În
ambele partide, tricolorii au nevoie de victorie.

Voleibaliştii au ratat calificarea
în Final Four

Echipa masculină de volei SCM Universitatea Craiova a pierdut ieri
calificarea în semifinalele Cupei României. Băieţii lui Dănuţ Pascu au
câştigat cu 3-1 (25-17, 25-17, 19-25, 25-21) meciul cu Dinamo, dar
pierduseră în tur cu 3-0, într-un meci în care SCM a folosit garnitura
secundă, respectiv jucătorii care au evoluat mai puţin.

Preşedintele Federaţiei de Minifotbal,
Răzvan Burleanu, es te noul preşedinte
al Federaţiei Române de Fotbal. Burlea-
nu l-a învins în turul secund al scruti-
nului de ieri pe fostul şef al CCA, Vasile
Avram. Burleanu a fost susţinut de Mar-
cel Puşcaş,  care s -a retras, dar i-au lip-
sit câteva voturi pentru a câş tiga din
primul tur.  Burleanu a avut 72 de vo-
turi, Avram - 59, iar Chivorchian -  29,
în timp ce 12 voturi au fost anulate.
Chivorchian şi-a îndemnat partizanii să-
l voteze pe Burleanu în turul doi, iar aces-

Răzvan Burleanu
este noul preşedinte al FRF

Alesul are 29 de ani, este
fiul fostului fotbalist Gică
Burleanu şi a condus Federa-
ţia de Minifotbal

ta a câştigat detaşat, cu aproape dublu
faţă de Avram. Adrian Mititelu a fos t su-
pervizor la numărarea voturilor, el pre-
zentându-şi public sprijinul pentru Răz-
van Burleanu. Noul şef al FRF s-a năs-
cut la 1 iulie 1984, la Focşani ş i este fiul
fostului fotbalist al echipei FCM Bacău,
Gheorghe Burleanu. A practicat fotbalul
în paralel cu arbitrajul, iar la 19 ani a
decis să renunţe la sportul de perfor-
manţă urmând c ursurile Fac ultăţii de
Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţio-
nale de Studii Politice şi Administrative
din Bucureşti. Răzvan Burleanu a urmat
de asemenea cursuri de specializare în
domeniul politicilor şi s trategiilor de se-
curitate la Universitatea Naţională de Apă-
rare Carol I , Colegiul Naţional de Apă-

rare, definitivându-şi studiile prin susţi-
nerea tezei de doctorat. Candidatul la pre-
şedinţia FRF a lucrat la: Primăria muni-
cipiului Bac ău, Parlamentul României -
Comisia juridică, Autoritatea Electorală
Permanentă - controlul respectării le-
galităţii în procesele elec torale şi Ad-
ministraţia Prezidenţială -  Departamen-
tul pentru minorităţi naţionale.  Din
2008, Burleanu este co-preşedinte al In-
stitutului European pentru Democraţie
Participativă - Qvorum. În prezent este
preşedinte al Federaţiei Române de Mi-
nifotbal, care reuneş te peste 30.000 de
jucători ş i peste 2.000 de echipe din
37 de judeţe.  În acelaşi timp, el es te
din 2012 preşedintele Federaţei Euro-
pene de Minifotbal.

Stângă: „Mergem la Satu Mare să
câştigăm”
Antrenorul CSU spune

că echipa are probleme
cu moralul la derby-uri

Aur pentru soţii Sorescu la Bucureşti 

CS Universitatea a rămas afiliată provizoriu
Afilierea definitivă a CSU Craiova la FRF nu a fost votată la Adunarea

Generală, neîntrunind 50 la sută plus 1 din voturi, aşa încât clubul din
Bănie a rămas cu afilierea provizorie, iar cazul va fi judecat de departa-
mentul juridic al FRF. CSU Craiova evoluează în Liga a II-a pe locul
acordat de FRF acum doi ani oraşului Craiova. Adrian Mititelu a fost cel
care a făcut scandal înaintea votului, pentru ca membrii să nu aprobe
afilierea definitivă a CSU Craiova. „FRF ne-a oferit locul în Liga a II-a,
nu văd de ce să ne fie retras acest green-card. Nu suntem noi cei care
am distrus fotbalul din Craiova” a comentat ieri directorul general al
CSU, Ion Geolgău.

Ferfelea: „Au fost zile grele
după eşecul cu ASA”

Prezent la conferinţa de pre-
să, mijlocaşul Viorel Ferfelea a
încerc at să convingă presa că
declaraţia sa de la f inalul meciu-
lui c u ASA,  „Degeaba vrei să
alergi,  dacă nu poţi”, pos tată şi
pe s ite-ul oficial al c lubului,  a
fost interpretată greşit şi a măr-
turisit c ă zilele ulterioare eşec u-
lui au fost dificile: „A fos t foar-
te greu să-mi explic ceea ce s -a
întâmplat la pauză. Parcă au fost
două meciuri diferite. În partea

a doua nu am mai avut aceeaşi
prospeţime.  Prospeţime nu poţi
avea din mai multe motive – nu
mai ai posesia mingii,  poate şi
fr ic a de rezultat.  Au fost două-
trei zile mai grele,  dar  ac um
mergem înainte, am lăsat totul
în spate ş i ne concentrăm pe
ceea ce avem de făc ut“.  Ferfe-
lea speră să dea gol la Satu Mare
şi ec hipa să plece cu toate punc-
tele: „Am marcat c u Satu Mare
în tur, mi-aş  dori să rec idivez şi
în partida retur,  dar  cel mai im-
portant este ca noi,  c a echipă,
să luăm trei punc te“.

Cosmin şi Ileana Sorescu au obţinut un nou success pe
plan intern, la Campionatul Naţional de Aruncări Lungi.
Marţi, în capitală, s-a desfăşurat concursul de iarnă adre-
sat practicanţilor de aruncare a discului, ciocanului şi suli-
ţei, categoria seniori. În proba de ciocan şi disc, suprema-
ţia pe plan naţional au cunoscut-o “veteranii” Cosmin şi
Ileana Sorescu, cuplul de success al aruncărilor lungi din
Bănie. Cu o aruncare de 62, 75 metri, Cosmin Sorescu şi-a
devansat adversarii de pe podium cu un ecart considera-
bil, locul doi fiind ocupat cu un rezultat de 57, 16 metri, în
timp ce medalia de bronz a fost adjudecată graţiei perfor-

manţei de 56, 86 metri. De cealaltă parte, Ileana Sorescu a
cucerit medalia de aur în proba de aruncare a discului cu o
lansare ce a măsurat 50, 53 metri, cu aproximativ patru metri
mai mult faţă de ocupanta locului secund. Astfel, cei doi
soţi au atins obiectivul propus la primul concurs din acest
an, urmând ca la campionatul naţional în aer liber, din vară,
să concureze pentru noi medalii. “Suntem mulţumiţi că am
reuşit să ne menţinem la un nivel înalt şi în acest an. Am
adăugat încă două medalii de aur în vitrina cu trofee şi
sperăm să mai plusăm cu noi distincţii şi la campionatul
naţional din vară” au declarat Cosmin Sorescu.


