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Craioveancă găsită moartă în casă

O femeie de 56 de ani a fost găsită moartă, ieri-
dimineaţă,  în jurul orei 10.30, în apartamentul
său,  cu numărul 18,  din blocul 43,  în cartierul
craiov ean Valea Roş ie .  Poliţiş tii  Secţie i 3  au
ajuns  la faţa locului pentru cercetări, numai că
s-au descurcat destul de greu, având în vedere
că apartamentul cu pricina putea fi  considerat
mai degrabă o groapă de gunoi decât locuinţa unui
om. Femeia a fost identificată,  stabilindu-se că
este v orba despre Mihaela Căprărin, de 56 de ani.
Aceasta,  fost medic la Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Craiova, suferea de afecţiuni ps ihice
şi a fost internată în anul 2003, când i s-a pre-
scris  şi  tratamentul adecvat. Se pare însă că,  nea-

vând bani nici ea,  nici fiica sa, Cris-
tina, cu care locuia, femeia a între-
rupt  t ra ta mentu l ş i  a  î nce put s ă
strângă deşeuri de pe s tradă şi să le
aducă în casă,  spre exasperarea veci-
nilor care au reclamat-o la Primărie de mai mul-
te  ori. Ieri-dimineaţă, în timp ce fiica sa era ple-
cată,  femeia şi-a dat sufletul şi chiar dacă,  din
primele date, se pare că decesul s-a produs din
cauze naturale,  cadav rul a fost dus la morga Spi-
talului Municipal F ilantropia pentru efectuarea
necropsiei,  după cum au precizat reprezentanţii
IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Şcoli în şantier,
din 2007

Construcţiile începute în judeţul Dolj, în
urmă cu trei-patru ani, pentru ridicarea unor
noi grădiniţe, şcoli şi campusuri nu au mai fost
finalizate. În unele cazuri, aceeaşi soartă au
avut-o şi lucrările de reabilitare sau reparaţii
capitale. În prezent, în judeţ sunt cel puţin 20
de şantiere abandonate din lipsa banilor. Şi nici
nu există semnale că Ministerul Educaţiei va
deschide vistieria pentru continuarea lor.

Ambulanţa, finanţată
după numărul
de locuitori
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$1 EURO ...................... 4,1073 ............. 41073
1 lirã sterlinã............................4,5784....................45784

1 dolar SUA ................. 2,7775 ........... 2775
1 g AUR (preþ în lei) ... 138,0241 ...... 1380241
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MIRCEA CANÞÃR

Bin Laden, o figurã
mediaticã

Începând cu 1996, Departamentul de Stat al SUA
   l-a calificat drept „cel mai important sponsor fi-
nanciar al activitãþilor extremiste islamice”, acuzân-
du-l de organizarea unor tabere de antrenare a tero-
riºtilor în Afganistan ºi Sudan. În luna august a acelui
an bin Laden a fãcut public primul sãu mesaj cãtre
musulmani - de a ataca obiectivele militare ameri-
cane, un apel mediatizat în tot Orientul Mijlociu.
Rolul sãu în rãzboiul împotriva ocupaþiei sovietice
din Afganistan, în anii ’80, fãcuse din el o persoanã
cunoscutã în întreg Orientul Mijlociu. La 12 mai
1997 CNNa difuzat primul interviu al unui jurnalist
american, deþinãtor al unui premiu Pulitzer, Peter
Arnett, cu Osama bin Laden. Întrebat despre pla-

nurile sale viitoare, bin Laden a replicat: „cu voinþa lui
Dumnezeu, o sã le vezi ºi o sã auzi despre ele în mass-
media”. Întors acum în Afganistan „se opunea cu vio-
lenþã prezenþei trupelor americane în Arabia Sauditã”,
trupe care sosiserã acolo în urma invaziei din 1990 a
lui Saddam Hussein în Kuweit. Bin Laden era convins
cã membrii familiei al-Saud, care conduceau Arabia
de generaþii, erau „renegaþi” ai islamului. Antipatia lui
bin Laden faþã de regimul saudit era ciudatã, de vre-
me ce familia lui devenise extrem de bogatã tocmai
datoritã legãturilor cu familia regalã. S-a vorbit mult
în ultimii zece ani despre Osama bin Laden, devenit
cel mai cãutat om din lume. ªi se va vorbi ºi de acum
încolo, cãutându-se explicaþii ºi legãturi invizibile în-
tre bin Laden ºi alte organizaþii militante, sub tutela Al-
Qaeda. Osama bin Laden este, de fapt, plasat în reali-
tate, într-o tradiþie care dateazã de cel puþin 50 de ani,
atunci când au apãrut marii tribuni ai politicii arabe.
Care, la început, prin radio, apoi prin televiziune, se
adresau într-un spaþiu cultural comun arabilor. Folo-
seau o limbã arabã standard, clasicã, de presã. Bin
Laden n-a fãcut, însã, doar ceea ce fãcuserã anterios
Nasser sau George Abaches, în anii ’60-’70. Aparþi-
nând unei generaþii care n-a cunoscut decât inamovi-
bile dictaturi militare, dupã anii ’70, precum cea a lui
Assad în Siria, Sadat ºi Mubarak în Egipt, Gaddafi în
Libia sau Saddam Hussein în Irak, bin Laden apare
într-un moment de profundã schimbare a câmpului

mediatic arab: dupã decenii de monopol de stat pu-
ternic privind audiovizualul, prin apariþia posibilitãþi-
lor de exprimare liberã, graþie tehnologiei digitale ºi
internetului. Sigur, Osama bin Laden este departe de
discursurile lui Nasser sau George Habash. În anii
’80, bin Laden recrutase doar luptãtori pentru Afga-
nistan. A petrecut mult timp în Arabia Sauditã, unde
a învãþat sã explice, unui public larg, cu rãbdare ºi
chiar prin dialog, ceea ce avea de spus, surclasând
discursurile teoretice aparþinând lui Al-Zawahiri sau
Azzam, mult prea specifice ºi adresate militanþilor.
Bin Laden învaþã sã se adreseze spectatorilor. Bin
Laden nu etaleazã vreo teorie, dar solicitã o con-
damnare moralã violentã, devine anti-american, mo-
nopolizând imaginaþia colectivã. Apariþia sa publicã
se produce într-un moment în care lumea arabã era
complet închisã din punct de vedere politic, fiind
imposibil de auzit vreo altã voce decât cea oficialã în
þãrile arabe. Dupã schimbarea de regim din Irak,
datoratã intervenþiei din exterior, recursul sãu la vio-
lenþã extremã se face frecvent auzit. Este greu de
spus dacã aceastã recalibrare a discursului, ferm anti-
american, va conduce la ceea ce se petrece astãzi în
lumea arabã. Al-Qaeda a fost, pânã acum, singurul
producãtor de imagini ºocante. În prezent, revoluþii-
le arabe au ieºit sã atragã atenþia presei de pretutin-
deni, producând imagini noi, interesante pentru mass-
media. Existã demonstraþii, oameni în stradã, lucruri
care se miºcã, estimându-se o scãdere a violenþei
teroriste. Ceea ce rãmâne greu de înþeles, deocam-
datã, este finanþarea lui bin Laden, vorbindu-se de
sume care îi soseau prin curier, altele prin interme-
diul vechiului sistem havala, care opereazã de mult
în Asia ºi Orientul Mijlociu ºi în care banii – sume
mai mici sau mai mari – erau transmiºi printr-o serie
de indivizi de încredere, dupã doar o strângere de
mânã. Sute de milioane de dolari au fost transferaþi
prin acest sistem în fiecare an, fondurile fiind impo-
sibil de controlat. Mult mai abil decât Carlos ªacalul,
se presupune ºi mult mai instruit, Osama bin Laden
rãmâne, încã, ºi dupã uciderea sa „un teritoriu de
descoperit”.
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Anca Cristina Zeve-
dei, ºefa Autoritãþii de
Management a Progra-
mului Operaþional Sec-
torial Dezvoltarea Resur-
selor Umane (AMPOS-
DRU), a fost schimbatã
din funcþie ieri, de cãtre
ministrul interimar al
Muncii, Emil Boc, fiind
înlocuitã cu Carmen Io-
nel. „E o decizie mana-
gerialã ºi, în primul
rând, are ca scop asigu-
rarea transparenþei tota-
le în gestionarea anche-
tei în cazul Botiº (n.r. - Ioan Botiº,
fostul ministru al Muncii) ºi pentru
a nu exista nici un fel de suspiciune
cu privire la derularea acesteia am
luat aceastã decizie managerialã.
Vreau sã vedem cã ancheta se des-
fãºoarã transparent ºi sã nu existe
nici un fel de suspiciune în acest
sens, cã cineva ar încerca împiedi-
carea sau obstrucþionarea acestei
anchetei”, a spus premierul ieri.

De numele Ancãi Zevedei se lea-

Procurorii anticorupþie au tri-
mis-o în judecatã, ieri, pe deputata
PDL Monica Iacob-Ridzi, fost mi-
nistru al Tineretului, pusã sub acu-
zare în legãturã cu organizarea Zi-
lei Tineretului 2 mai 2009, la Cos-
tineºti, asupra vinovãþiei sale ur-
mând sã se pronunþe Înalta Curte

Consiliul Suprem de Apãrare a
Þãrii a aprobat, luni seara, ca locul
de amplasare a sistemului antirache-
tã american sã fie în fosta bazã mili-
tarã aerianã de la Deveselu, din ju-
deþul Olt, ºeful statului menþionând
cã baza ramâne sub comandã ro-
mâneascã. Preºedintele Traian Bã-
sescu a declarat, ieri, într-o confe-
rinþã de presã, cã, pentru început,
la fosta baza aerianã de la Deveselu
vor fi dislocaþi 200 de militari ame-
ricani, însã cifra maximã care poa-
te fi atinsã este de 500 de militari.
„Practic, din luna februarie a anului
trecut, când România a rãspuns
pozitiv invitaþiei Statelor Unite ale
Americii de a fi parte a acestui pro-
gram de securitate, s-au desfãºurat
analize cu privire la locaþia optimã
pentru acest sistem de apãrare, au
fost analizate mai multe locaþii. Vã
pot spune cã sunt circa 120 de pa-
rametri care trebuie îndepliniþi de o

Scutul antirachetã, amplasat
la Deveselu, în judeþul Olt

astfel de locaþie, pentru ca sistemul
sã fie în deplinã siguranþã. În cele
din urmã, s-a optat ºi noi am apro-
bat ca locul de amplasare a siste-
mului antirachetã sã fie în fosta bazã
aerianã de la Deveselu, judeþul Olt”,
a declarat Bãsescu.

Baza rãmâne sub comandã
româneascã

Preºedintele Bãsescu a subliniat cã
baza aerianã rãmâne sub comandã
româneascã ºi numai o parte din su-
prafaþa ei va fi utilizatã de sistemul
antirachetã american: „Precizez, co-
mandantul bazei este ofiþer român. Nu
este vorba de o bazã americanã, ci de
o bazã militarã a forþelor aeriene ro-
mâne, care este parþial utilizatã ºi de
sistemul antirachetã”.

ªeful statului a þinut sã sublinieze
cã sistemul antirachetã este unul de-
fensiv, cã nu este destinat ofensivei
ºi cã elementele scutului nu sunt în-

dreptate împotriva Federatiei Ruse.
„Sistemul antirachetã american este
un sistem defensiv, nu este destinat
ofensivei. Este un sistem defensiv de
apãrare al teritoriul României ºi Sta-
telor Unite, de apãrare împotriva ra-
chetelor balistice. Sigur, de eficienþa,
de eficacitatea sistemului beneficiazã
ºi alte þãri, dar realizarea sistemului
este o înþelegere bilateralã america-
no-românã”, a mai spus Bãsescu.

SUA va investi 400 milioane
dolari la Deveselu

Guvernul american va investi în
baza aerianã de la Deveselu, judeþul
Olt, aproximativ 400 de milioane de
dolari în urmãtorii ani. Anunþul a fost
fãcut ieri, la Slatina, de cãtre un ofi-
cial al armatei SUA, în cadrul unei
conferinþe de presã organizate la Pre-
fectura Olt. Potrivit acestuia, anual
vor fi alocate alte 20 de milioane de
dolari pentru întreþinerea bazei.

Aeroportul “Kogãlniceanu” ºi
portul Constanþa, puse la
dispoziþia SUA

Tot în cadrul conferinþei de ieri,
preºedintele a menþionat cã CSAT a
aprobat solicitarea SUA de a utiliza
Aeroportul „Mihai Kogãlniceanu” ºi
Portul Constanþa ca puncte de tranzit
pentru transportul militarilor ºi a teh-
nicii militare în Irak ºi Afganistan,
precum ºi pentru transportul acesto-
ra din Irak spre Europa. Potrivit lui
Traian Bãsescu, în felul acesta, Ae-
roportul „Kogãlniceanu” ºi Portul Con-
stanþa devin douã infrastructuri stra-
tegice ºi pentru SUA, nu numai pen-
tru România. Bãsescu a mai spus cã,
temporar, având în vedere cã una din
bazele din Mediterana este într-un
proces de modernizare, pe Aeropor-
tul „Kogãlniceanu” vor putea staþio-
na patru avioane cisternã ale SUA ºi
patru avioane de transport C17.

Ridzi, trimisã în judecatã de DNA
de Casaþie ºi Justiþie. Ridzi este
acuzatã de abuz în serviciu contra
intereselor publice, fals intelectual
în legãturã cu fapte de corupþie,
uz de fals în legãturã cu fapte de
corupþie ºi participaþie improprie la
infracþiunea de fals intelectual la
Legea contabilitãþii.

ªefa POS-DRU,
demisã de Boc

gã cel mai mare grad de absorbþie
al fondurilor europene. La începu-
tul mandatului sãu, valoarea plãþi-
lor efectuate prin acest program
era de mai puþin de 80 de milioane
de euro, iar sub gestiunea sa, la în-
ceputul lunii martie 2011, valoarea
plãþilor a ajuns la 485 de milioane
de euro. Înlocuitoarea sa, Carmen
Ionel, fost ºef de serviciu în cadrul
direcþiei economice a instituþiei, va
avea un mandat de ºase luni.
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Autorităţile locale cer banii pentru izlaz
Reprezentanţii municipalităţii s-au gândit să facă bani şi din agricultu-

ră. Consilierii municipali au aprobat, în plenul de săptămâna trecută, o
cerere prin care municipalitatea intenţionează să solicite obţinerea sub-
venţiei pentru izlazul nefolosit în acest an. Potrivit proiectului de hotărâ-
re, este vorba de o suprafaţă de 94,62 de hectare de izlaz, care se regă-
seşte în cartierele Cernele şi Rovine II. În documentaţie se precizează că
autorităţile şi-au propus să profite de faptul că, în 2010, terenul cu prici-
na nu a fost închiriat nici unui cetăţean şi nici nu a fost cooptat în reali-
zarea unui proiect cu finanţare europeană, aşa cum era programat. Având
şi votul aleşilor locali ataşat, cererea a fost transmisă acum Agenţiei de
Intervenţii şi Plăţi în Agricultură (APIA).

LAURA MOŢÎRLICHE

Strada “Amaradia” rămâne închisă
Traficul rutier nu va fi reluat pe strada “Amaradia” nici după data de 8

mai, aşa cum se preconizase iniţial. Autorităţile locale au anunţat, ieri, că
perspectivele sunt pesimiste în ceea ce priveşte încadrarea în această dată
a lucrărilor de introducere a reţelelor de utilităţi, motiv pentru care artera ar
putea fi menţinută închisă pentru încă un timp. Reprezentanţii municipali-
tăţii nu au precizat însă cât se vor mai prelungi aceste lucrări, menţionând
doar că distribuitorul de gaze a terminat de înlocuit conductele sale, însă
firma care se ocupă de efectuarea cablajelor electrice nu a reuşit să-şi
finalizeze partea ei de lucrare. Primul termen-limită pentru realizarea lucră-
rilor era 30 aprilie, dar Primăria Craiova a emis autorizaţie de spargere a
străzii până la 25 mai, autorităţile sperând, totuşi, ca şantierul să fie ridicat
mai devreme de această dată.

LAURA MOŢÎRLICHE

Craiovenii „reamenajează” parcul preferat

Cum puteţi vota?
Pentru a alege parcul preferat, craiovenii pot intra pe site-ul

www.parcultau.ro sau pot vota pe loc, la unul din voluntarii
asociaţiei care vor fi prezenţi în mai multe zone ale oraşului. În
plus, Provident le va oferi clienţilor săi posibilitatea să voteze de
acasă, prin intermediul agenţilor companiei.

Parcul Crizantemelor este situat în zona centrală oraşului.
Cu un foişor şi două spaţii de joacă pentru copii, spaţiul se
aglomerează adesea, fiind singurul cu această destinaţie din zonă.
De cealaltă parte, Parcul „Marin Sorescu” din cartierul 1 Mai
nu este prevăzut cu nici un loc de joacă pentru copii sau loc de
relaxare, deşi acestea sunt foarte puţine în cartier. La marginea
oraşului, într-o zonă mai puţin circulată este situat cel de-al
treilea parc, prevăzut cu diferite echipamente (leagăn, tobogan)
în stare avansata de degradare şi nesigure pentru copii. Şi aici
localnicii ar avea nevoie de un parc adevărat. Locaţia care va
primi cele mai multe voturi din partea comunităţii locale va fi
reamenajată în luna iunie, printr-o finanţare asigurată integral
de Provident. În plus, compania se va implica activ în moderni-
zarea parcului câştigător cu peste 30 de voluntari.
După Galaţi, Iaşi şi Cluj-Napoca, a venit rândul Craiovei

Proiectul de responsabilitate socială a fost iniţiat în 2010 şi
va continua anul acesta în mai multe oraşe importante din ţară.
În perioada iunie-octombrie 2010, s-au acordat micro-finanţări
pentru reabilitarea a două parcuri în Galaţi şi Iaşi, dar şi con-
struirea de la zero a unui parc rustic în Cluj-Napoca. La Craio-
va, s-au implicat în implementarea proiectului Primăria şi Aso-
ciaţia „Vasiliada”. «De 10 ani, oferim prin proiectele şi progra-
mele noastre răspunsuri la nevoile sociale cu care se confruntă
oamenii şi comunităţile din sudul României, iar unul dintre
principalele noastre obiective strategice este acela de a contri-
bui la dezvoltarea sentimentului de responsabilitate socială în
Oltenia. Considerăm că proiectul „Fiecare parc are povestea
lui” a reuşit să creeze cadrul în care autoritatea locală, mediul
economic privat şi societatea civilă s-au putut reuni într-un
frumos gest de filantropie comunitară», a declarat pr. Adrian
Stănulică, preşedintele Asociaţiei „Vasiliada.

LAVINIA ILINA

În perioada 1-27 mai, craiovenii sunt invitaţi
să decidă care este parcul din oraş care are cea
mai mare nevoie de reamenajare. Asociaţia „Va-
siliada”, în parteneriat cu Primăria Craiova şi
compania de credite de consum Provident Finan-
cial România, au lansat programul „Fiecare parc

are povestea lui!”, prin care locuitorii pot să vote-
ze unul dintre cele trei parcuri selectate cu aju-
torul autorităţilor locale şi propuse pentru rea-
menajare: parcul din zona Liceului „Marin So-
rescu”, Parcul Crizantemelor (Puşkin) şi spaţiul
de joacă din cartierul Cerna.

Parcul Crizantemelor (Puşkin)

Parcul din zona Liceului “Matrin Sorescu”

Spaţiu de joacă din cartierul Cerna

După tentativa eşuată din aceas-
tă primăvară, când din cauza con-
testaţiilor nenumărate s-a văzut
nevoită să renunţe cu totul la idee,
municipalitatea revine cu propune-
rea de asfaltare la pachet a străzi-
lor din municipiu. Ce-i drept, pro-
iectul este la nivel de intenţie, nu a
fost anunţat oficial, însă surse din
cadrul Primăriei Craiova dau ca
sigură lansarea acestei iniţiative în
următoarea perioadă. “Primăria
Craiova nu a lansat nici o licitaţie
de acest gen şi nu este anunţată
nici pentru viitor o astfel de iniţia-
tivă”, a declarat Carmen Licu, pur-
tătorul de cuvânt al instituţiei, afir-
maţia sa fiind confirmată de sis-
temul electronic al licitaţiilor în
care nu se regăseşte nici o lucra-
re cu acest obiectiv.

Mega-asfaltarea,
la a doua încercare

Edilii craioveni pregătesc de zor să scoată la bătaie un alt doilea mare acord-cadru
pentru asfaltare. Pentru modernizarea unui pomelnic de 32 de străzi, autorităţile in-
tenţionează să acorde constructorului care va câştiga licitaţia peste 150 milioane de
euro, bani care vor fi daţi de la bugetul local.

Aleşii locali, pe post de filtru
Surse din cadrul municipalităţii

susţin că proiectul este cât se poate
de viabil şi că el va fi anunţat în
această lună. După ce va fi lansată
de executiv, propunerea va trece şi
prin filtrul aleşilor locali, care repre-
zintă ultimul factor de decizie în
acest sens. Ca şi în cazul primului
acord-cadru de asfaltare, consilie-
rii pot să comenteze şi chiar să
schimbe cuprinsul iniţiativei, cum,
la fel de bine, le stă în putere să-l şi
respingă. În cazul în care votul va
fi pozitiv, aşa cum este de aşteptat,
contractul de asfaltare va fi scos la
licitaţie. Sursele din administraţie
susţin că se lucrează acum la în-
tocmirea documentaţiei, licitaţia ur-
mând să fie adjudecată ca şi până

acum de constructorul care va veni
cu cea mai mică ofertă de preţ.
Prima tentativă, în primăvara
anului trecut

Municipalitatea a încercat să
lanseze în primăvara lui 2010
acest al doilea contract-cadru pen-
tru asfaltare – primul fiind cel din
2009 câştigat de firma Delta ACM
‘93 Bucureşti. Licitaţia pentru lu-
crări de aproape 150 de milioane
de euro, care ar fi trebuit execu-
tate în Craiova în următorii ani,
s-a împotmolit la final, fiind anu-
lată de Consiliul Naţional de Solu-
ţionare a Contestaţiilor. Patru din-
tre firmele participante au invo-
cat atunci faptul că autoritatea lo-
cală a inclus în fişa de achiziţii a
lucrării nişte criterii ce nu puteau

fi îndeplinite de anumite firme.
Deşi una dintre cele patru socie-
tăţi şi-a retras plângerea, fiind
vorba de Tehnologica Radion, pro-
cedura de atribuire a fost anulată,
contractul-cadru prăbuşindu-se.
Un contract şi mai scump

Se vehiculează că valoarea nou-
lui contract-cadru ar fi de 600 mili-
oane de lei, puţin peste suma pe
care autorităţile se pregătiseră să o
acorde iniţial. Autorităţile locale se
feresc însă să mai lanseze o sumă
exactă, arătându-se circumspecte

în această privinţă. Reamintim că,
în primăvara lui 2010, firma care
ar fi câştigat mega-contractul ar fi
avut asigurate lucrări de asfaltare,
canalizare, alimentări cu apă, decol-
matări, staţii de pompare şi reţele
subterane de telecomunicaţii. Şi
acest contract avea ca termen de
implementare o durată de 4 ani. Va-
loarea contractului, conform anun-
ţului publicat în sistemul electronic
de licitaţii, a fost estimată la suma
de 501.070.715 de lei, fără TVA.

LAURA MOŢÎRLICHE
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La începutul lunii noiembrie
2010, lucrãtorii din cadrul Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova – Servi-
ciul de Combatere a Finanþãrii Te-
rorismului ºi Spãlãrii Banilor au aflat
cã pe raza judeþului Dolj s-a con-
stituit un grup infracþional organi-
zat specializat în comiterea infrac-
þiunilor de înºelãciune, contraface-
re ºi punere în circulaþie de banc-
note din cupiurile de 100 lei, 200
lei ºi 500 lei. A fost înregistrat un
dosar penal la DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, procurorul de
caz dispunând delegarea poliþiºti-
lor BCCO Craiova pentru efectua-
rea activitãþilor specifice de identi-
ficare a membrilor grupãrii.

În urma investigaþiilor efectua-
te s-a stabilit cã principalii membri
ai grupului sunt Victor Sîrbu zis
“Nanito”, Zaharia Radu zis “To-
hari”, Florin Radu, Tomicã Mi-
hai zis “Tomil”, Marian Mihai zis
“Cristi”, Vasile Ovidiu Petcu ºi
Ionuþ-Adi Logoviceanu, care se
ocupau cu punerea în circulaþie a
bancnotelor contrafãcute. “Aface-
rea” cu bancnotele a fost pusã la
cale de Sîrbu, ºeful grupului, care
s-a întâlnit cu Florin Radu ºi cu
Zaharia Radu la un restaurant din
Craiova, unde i-a propus lui Flo-
rin, pe care-l ºtia pasionat de cal-
culatoare, sã falsifice bani. Acesta

Comisarii Gãrzii Financiare au confiscat,
în luna aprilie, peste 50 de TIR-uri cu mãr-
furi, în cadrul unor acþiuni de control al achi-
ziþiilor intracomunitare, valoarea totalã a con-
fiscãrilor depãºind patru milioane lei, se ara-
tã într-un comunicat transmis marþi de ANAF.

În timpul verificãrilor, comisarii Gãrzii Financiare
au aplicat amenzi de 2,7 milioane lei. “Urmare a moni-
torizãrii permanente desfãºuratã de Garda Financiarã
pe acest segment, agenþii economici verificaþi au achi-
tat TVA-ul în avans aferent tranzacþiilor în cuantum de
11,5 milioane de lei, iar comisarii Gãrzii Financiare au
dispus emiterea de decizii asiguratorii în valoare de apro-
ximativ 20 milioane de lei”, se aratã în comunicatul
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF).

Acþiunile de control s-au finalizat cu confiscarea sau
indisponibilizarea a  22 TIR-uri de legume-fructe (peste

Explozie puternicã la unExplozie puternicã la unExplozie puternicã la unExplozie puternicã la unExplozie puternicã la un
laborator pirotehnic al SRIlaborator pirotehnic al SRIlaborator pirotehnic al SRIlaborator pirotehnic al SRIlaborator pirotehnic al SRI

450 tone), 21 de TIR-uri de zahãr, cinci TIR-uri cu ce-
reale, douã TIR-uri de materiale de construcþii, un tir de
produse lactate, un TIR cu flori, unul cu carne, valoarea
totalã a confiscãrilor depãºind patru milioane lei.

Comisarii Gãrzii Financiare au confiscat în aprilie
peste 50 de TIR-uri care transportau mãrfuri

s-a declarat de acord, a studiat
câteva zile problema, apoi, împre-
unã cu cei doi, dar ºi cu alte per-
soane de etnie romã au mers la
“Metro”, de unde a achiziþionat o
imprimantã performantã.

Dupã mai multe încercãri eºua-
te de a tipãri banii pe suport din
plastic, membrii grupãrii au renun-
þat la aceastã idee ºi au decis sã
foloseascã hârtie tip xerox. Astfel,
a apãrut “fabrica de bani” de pe
strada “Râului” din Craiova – mai
exact domiciliul lui Marian Mihai –
unde Florin Radu a reuºit sã im-
prime mai multe bancnote la cu-
piura de 100 lei, 200 lei, 500 lei,
precum ºi 500 euro, rezultând
suma totalã de 12.900 lei ºi 27.000
euro. De punerea în circulaþie a
banilor falºi se ocupau mai multe
persoane, ºeful, respectiv Victor
Sîrbu, încasând 50% din valoarea
bancnotelor false, însã în bani ade-
vãraþi, dupã cum au stabilit procu-
rorii DIICOT Craiova.

Pe parcursul lunii noiembrie,
membrii grupului infracþional au
falsificat ºi pus în circulaþie pe raza
municipiului Craiova ºi a comune-
lor doljene Podari, Bucovãþ, Pleni-
þa, Galicea Mare, Maglavit ºi Desa
patru bancnote din cupiura de 500
lei, toate având aceeaºi serie, douã
bancnote din cupiura de 200 lei ºi
alte trei din cupiura de 100 lei, ali-

mentând de la cinci staþii GPL din
judeþ ºi din oraº, însã au fãcut cum-
pãrãturi ºi de la patru magazine,
de unde oamenii legii au ridicat ul-
terior bancnotele false.
Interceptãrile “l-au dat de gol”

pe ofiþerul SIPI Dolj
Pe parcursul cercetãrilor oame-

nii legii au aflat cã “în timpul liber”
o parte a membrilor grupului in-
fracþional, respectiv Victor Sîrbu
zis “Nanito”, Zaharia Radu zis “To-
hari”, Mihai Dan Podaru ºi Marian
Mihai zis ”Cristi” au participat îm-
preunã ºi la furturi de conductori
electrici aparþinând reþelei telefo-
nice Romtelecom, fapte sãvârºite
în perioada 10-20 noiembrie 2010
în zona comunelor Vela – Terpezi-
þa, prejudiciul cauzat fiind de apro-
ximativ 100.000 lei.

Surpriza poliþiºtilor ºi procuro-
rilor de crimã organizatã a fost
foarte mare când, pe perioada in-
terceptãrii telefoanelor suspecþilor,
au “contabilizat” peste 60 de ape-
luri între Victor Sârbu ºi Vlad Cos-
min Totora, un ofiþer din cadrul
Serviciului Judeþean de Informaþii
ºi Protecþie Internã Dolj, despre
care s-a stabilit cã i-a “acoperit”.
Mai exact, dupã cum au precizat
procurorii craioveni din cadrul
DIICOT, pentru cã se înregistra-
serã mai multe furturi de cablu te-
lefonic în zona Vela – Terpeziþa lu-
crãtorii Romtelecom au montat
alarmã pe cabluri, pe 20 noiembrie,
seara, puþin dupã ora 19.00, anun-
þând poliþia cã hoþii încearcã din
nou sã taie cablurile. Se pare cã

O explozie puternicã s-a produs,
ieri-dimineaþã, în jurul orei 9.00, la
un laborator pirotehnic care apar-
þine SRI, situat pe ºoseaua Chitilei
din Capitalã. „În poligonul SRI a
explodat o lumânare fumigenã. Un
genist din Brigada Antiteroristã SRI
a fost rãnit ºi internat în spital. În
acel moment se realiza un exerci-
þiu specific al Brigãzii Antiteroris-
te”, a declarat Marius Bercaru,

purtãtor de cuvânt al SRI. Mai
multe echipaje de pompieri ºi ale
SMURD s-au deplasat la faþa lo-
cului. Explozia nu a fost urmatã
de un incendiu, iar casele din jurul
poligonului nu au fost afectate de
explozie, a spus un martor ocu-
lar.  Parchetul Militar a deschis un
dosar penal pentru accident de
muncã, iar criminaliºtii vor stabili
cum s-a produs incidentul.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova au dispus, la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, prin rechizitoriu, trimiterea în judecatã
a unui numãr de opt persoane – cinci în stare
de arest preventiv, douã cu mandate de aresta-
re preventivã în lipsã ºi una în libertate –,
majoritatea reþinute în urma percheziþiilor de
la începutul lunii februarie, de pe strada “Râu-

lui” din Craiova, pentru falsificarea de lei ºi
euro ºi distribuirea bancnotelor în Craiova ºi
în judeþ, dar ºi pentru furturi de cablu telefo-
nic. Cu privire la ofiþerul Serviciului Judeþean
de Informaþii ºi Protecþie Internã (SJIPI) Dolj,
Vlad Cosmin Totora, cercetat în acelaºi dosar
pentru favorizarea infractorului, procurorii au
disjuns cauza, întrucât cercetãrile continuã.

cel care i-a salvat pe hoþi de patru-
lele poliþiei, care instituiserã filtre
rutiere în toatã zona, a fost Toto-
ra, care i-ar fi trecut de filtre pe
Sîrbu ºi pe alte douã persoane.

Dupã cum ne-a declarat prim-
procurorul DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, Adrian Glugã,
cei opt au fost trimiºi în judecatã
pentru constituire sau aderare la un
grup infracþional organizat, înºe-
lãciune, falsificare de monedã sau
alte valori ºi furt calificat, dosarul
fiind înaintat vinerea trecutã Tri-
bunalului Dolj, în timp ce cu privi-
re la Totora s-a dispus disjungerea
cauzei, întrucât cercetãrile conti-
nuã sub aspectul comiterii infrac-
þiunii de favorizarea infractorului.

CARMEN ZUICAN

Marþi, 1 februarie, poliþiºti din cadrul BCCO Cra-
iova, în colaborare cu poliþiºti de la SCCO Mehe-
dinþi, sprijiniþi de “mascaþii” IPJ Dolj, totul sub co-
ordonarea procurorului de caz din
cadrul DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova, au descins la locuin-
þele romilor de pe strada “Râului”
din Craiova, dar ºi în alte locaþii,
fiind ridicaþi Victor Sîrbu, de 36 de
ani (care a fost prins în comuna
Galicea Mare), Zaharia Radu zis
“Tohari”, de 40 de ani, Tomicã Mi-
hai zis “Tomil”, de 23 de ani, Florin Radu, în timp
ce din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeþul
Mehedinþi, a fost “sãltat” un alt membru al grupu-

lui, Ovidiu Vasile Petcu, de 27 de ani, toþi cinci fiind
arestaþi preventiv de pe 2 februarie a.c. Mihai Dan
Pãdaru, de 25 de ani ºi Marian Mihai, de 32 de ani,

nu au fost gãsiþi de poliþiºti, pe nu-
mele lor fiind emise ulterior man-
date de arestare în lipsã, în timp ce
Logoviceanu a fost cercetat în sta-
re de libertate. În urma perchezi-
þiilor au fost gãsite o unitate de cal-
culator în care poliþiºtii au dat pes-
te matriþele bancnotelor care erau
falsificate, un scanner ºi o impri-

mantã performante utilizate la contrafacerea banc-
notelor autohtone ºi 14 bancnote contrafãcute din
cupiurile de 100 lei, 500 lei, 200 euro ºi 500 euro.
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Noile prevederi ar urma sã intre
în vigoare începând cu luna iunie
a.c. Practic, se va renunþa la sta-
bilirea nivelului de finanþare în
funcþie de bugetul istoric, dar ºi la
alte criterii subiective, care erau
valabile pânã în prezent, deoarece
acestea nu reflectau necesitatea
realã de fonduri.

În aceste condiþii, þinând cont
de faptul cã Doljul se aflã în pri-
mele zece judeþe ale þãrii din punc-
tul de vedere al numãrului popula-
þiei, cu peste 700 de mii de locui-
tori, este de aºteptat ca ºi nivelul
de finanþare sã creascã. Iar pro-
misiunea nu este doar pentru anul

Ambulanþa, finanþatãAmbulanþa, finanþatãAmbulanþa, finanþatãAmbulanþa, finanþatãAmbulanþa, finanþatã
dupã numãrul de locuitoridupã numãrul de locuitoridupã numãrul de locuitoridupã numãrul de locuitoridupã numãrul de locuitori
Ministerul Sãnãtãþii ia în calcul schimbarea modului de finanþare a serviciilor de

ambulanþã din întreaga þarã. Dupã o analizã întreprinsã pe parcursul anului trecut s-
a hotãrât ca banii sã fie alocaþi în funcþie de numãrul de locuitori pe care îl are fieca-
re judeþ. Modificarea este una beneficã în Dolj, întrucât aici implementarea noilor
criterii ar aduce o creºtere a bugetului cu ºapte procente anul acesta.

acesta. Din câte se pare, ºi în 2012
se va realiza o suplimentare a fon-
durilor pentru ambulanþã în jude-
þul Dolj. „Conform prevederilor
proiectului de act normativ, anul
acesta ar urma sã se înregistreze o
creºtere cu 7% a bugetului la Ser-
viciul Judeþean de Ambulanþã Dolj.
De asemenea, se estimeazã cã ºi

anul viitor finanþarea va fi mai mare
cu opt procente faþã de ce se alo-
cã în 2011. Toate acestea pânã se
va ajunge la valoarea medie naþio-
nalã. Propunerea a venit dupã ce
anul trecut s-a fãcut o analizã a
activitãþii serviciilor de ambulanþã
din întreaga þarã. Doljul a ieºit foar-

te bine din acest punct de vedere”,
a declarat dr. ªtefan Popescu, pur-
tãtor de cuvânt al Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj.
Judeþele cu populaþie numeroa-

sã nu vor mai fi dezavantajate
Deocamdatã, actul normativ se

aflã încã în faza de proiect, însã
autoritãþile dau asigurãri cã prin
aceastã mãsurã se va stabili un
echilibru în distribuirea fondurilor
bugetare la nivelul întregii þãri. Asta
dupã ce, în urma unei analize efec-
tuate de Comisia de Medicinã de
Urgenþã ºi Dezastre din Ministerul
Sãnãtãþii s-au constatat diferenþe
semnificative, nejustificate, privind
modul în care au fost repartizate
fondurile bugetare pe judeþe, în
funcþie de numãrul de locuitori.
Spre exemplu, în anul 2009 unui
judeþ cu aproximativ 240 de mii de
locuitori i-a fost alocat pentru ser-
viciile publice de ambulanþã un bu-
get de 20 milioane de lei, în timp
ce un judeþ cu peste 800 de mii de
locuitori a primit 19 milioane de lei.
În 2009, diferenþa între nivelul mi-
nim ºi maxim al sumei alocate per
cap de locuitor a variat între 17 lei
ºi 81 de lei, iar în anul 2010 sume-

le au variat între 16,88 lei ºi 74,81
lei. Începând de anul acesta însã
vor fi stabilite plafoane maxime ºi
minime de 37 de lei ºi 23,5 lei per
locuitor, în funcþie de populaþia fie-
cãrui judeþ.

Mai mulþi bani alocaþi în Dolj
În aceste condiþii, în 20 de ju-

deþe, printre care figureazã ºi Dol-
jul, serviciile de ambulanþã vor be-
neficia de o suplimentare a buge-
tului cuprinsã între 5 ºi 39 de pro-
cente. Corecþiile se vor realiza,
treptat, pe o duratã de trei ani.
Unele corecþii au fost necesare ºi
pentru judeþele Constanþa ºi Tul-
cea având în vedere specificul
acestora din punct de vedere tu-
ristic ºi geografic. Pentru acest an
serviciile de ambulanþã au alocat
un buget de 633.835,3 mii lei, si-
milar cu cel din 2010.

În judeþul Dolj valoarea sumei

alocate serviciului de ambulanþã
per locuitor este de 27,50 lei, în
timp ce bugetul estimat pentru
acest an ar fi de 19.454.105 lei. În
aceste condiþii, proiectul de act
normativ este vãzut ca unul bene-
fic de reprezentanþii serviciului ju-
deþean. „S-a fãcut o analizã la ni-
vel naþional. În unele judeþe sume-
le alocate au scãzut, în altele aces-
tea au crescut. La noi, în Dolj,
bugetul va fi mai mare. Pânã acum
se lua în calcul bugetul istoric. Nu
poþi însã sã prevezi câþi pacienþi vor
fi sau ce fel de patologie vor pre-
zenta aceºtia. Ce a fost într-un an,
nu trebuie sã fie neapãrat ºi în ur-
mãtorul. Din acest punct de vede-
re propunerea este una bunã”, a de-
clarat dr. George Beþiu, director
medical în cadrul Serviciului Ju-
deþean de Ambulanþã Dolj.

RADU ILICEANU

Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Turismului (MDRT) trebuia sã
lanseze, la sfârºitul lunii aprilie, li-
citaþii pentru ultimele 19 pachete de
lucrãri de reabilitare a unor drumuri
judeþene incluse în Programul Na-
þional de Dezvoltare a Infrastruc-
turii (PNDI), la o valoare maximã
de 100 de milioane de euro fiecare.
În mod surprinzãtor, lucrurile nu
s-au desfãºurat întocmai anunþului
MDRT, pentru cã pe 27 aprilie a.c.
s-au lansat licitaþii doar pentru pro-
iectarea ºi execuþia lucrãrilor de
modernizare ºi reabilitare a 549,295
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drumuri judeþene ºi comunale?drumuri judeþene ºi comunale?drumuri judeþene ºi comunale?drumuri judeþene ºi comunale?drumuri judeþene ºi comunale?

Programul Naþional de Dezvoltare a Infrastruc-
turii pentru perioada 2011-2013 al Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului (MDRT) a
devenit motiv de ºantaj din partea echipei lui Emil
Boc pentru preºedinþii de organizaþii PD-L ºi pen-
tru primarii de culoare portocalie. În toate vizite-
le electorale pentru câºtigarea preºedinþiei PD-

km drum judeþean ºi 837,428 km
drum de interes local din Covasna,
Braºov, Caraº Severin, Mehedinþi,
Brãila, Galaþi, Tulcea ºi Constanþa,
conform unui comunicat postat pe
site-ul Ministerului Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Turismului.
Din partea Ministerului Dezvoltã-
rii nici un semnal... deocamdatã

Pentru cã nu a intrat în acelaºi
pachet cu judeþul Mehedinþi, fief
portocaliu, cei din Dolj aºteptã sã
fie lansatã licitaþia pentru proiecta-
rea ºi execuþia lucrãrilor de moder-

nizare ºi reabilitare a drumurilor ju-
deþene ºi de interes local. Semnale-
le de la MDRT erau pentru luni, 2
mai a.c. Pânã ieri, din partea MDRT
nu venise nici un semnal. Ar putea
fi un motiv pentru care licitaþia sã
nu fi fost lansatã ºi ar putea fi legat
ºi de faptul cã preºedintele PD-L
Dolj ºi-a anunþat sprijinul pentru
contracandidatul lui Emil Boc ºi,
implicit, al Elenei Udrea ºi Traian
Igaº, Vasile Blaga. Dacã în urma
vizitei la Craiova echipa lui Emil Boc
va avea semnale cã va culege vo-
turi ºi de la delegaþii din Dolj, este
posibil  sã dea drumul la licitaþie ºi
pentru drumurile din acest judeþ.
Dacã nu va fi aºa, nu va surprinde
pe nimeni ca acest lucru sã se în-
tâmple dupã alegerile din PD-L. La
nivelul Consiliului Judeþean Dolj lu-
crurile au fost rezolvate, pentru cã
drumurile propuse pentru reabilita-
re prin acest program de autoritãþi-
le publice locale au fost votate pen-
tru a fi preluate în administrare de
MDRT pe perioada realizãrii proiec-
telor. Primarii ºi-au fãcut ºi ei trea-

ba, pentru cã ºi-au depus proiecte-
le la MDRT ºi le-au ºi susþinut în
faþa Comisiei tehnice. Rãmâne de
vãzut câþi bani va considera cã este
oportun sã investeascã Guvernul
Boc în judeþul Dolj prin Programul
Naþional de Dezvoltare a Infrastruc-
turii, care va fi derulat în perioada
2011-2020 ºi va fi gestionat de mi-
nisterele Dezvoltãrii ºi Mediului, în
baza unei ordonanþe de urgenþã apro-
bat de Guvern în noiembrie 2010.
Nu se acceptã subcontractarea

în integralitate a lucrãrilor
La realizarea lucrãrilor se vor

respecta standardele de cost sta-
bilite de MDRT pentru aceste ca-
tegorii de investiþii din fonduri pu-
blice. Pentru realizarea investiþiei
nu sunt necesare exproprieri. Cri-
teriul de atribuire a contractului este
preþul cel mai scãzut. Noutatea este

cã nu se acceptã subcontractarea
în integralitate a lucrãrilor. Potrivit
MDRT, durata contractului de
achiziþie publicã include durata pre-
vãzutã pentru proiectarea ºi exe-
cuþia lucrãrilor solicitate (trei ani)
ºi perioada de rambursare a credi-
tului (maximum ºapte ani), dar nu
mai târziu de 2020. Durata de ga-
ranþie a lucrãrilor este de doi ani
de la semnarea recepþiei la termi-
narea lucrãrilor. În vederea redu-
cerii costurilor se acceptã folosi-
rea unor soluþii alternative, fãrã a
se afecta caracteristicile prevãzu-
te în normele tehnico-economice
aprobate sãptãmâna trecutã de
Guvernul României, în valoare to-
talã de 958 milioane lei pentru lu-
crãri de drumuri în cadrul proiec-
tului „10.000 km drumuri judeþe-
ne ºi de interes local”.

MARIN TURCITU

L, în judeþele din România, inclusiv în Dolj, Emil
Boc a fost însoþit de Elena Udrea, omul care distri-
buie banii, ºi de Traian Igaº, ministrul MAI, care
poate sã scoatã din sertar dosare. Pentru delegaþii
la alegerile PD-L din aceastã lunã opþiunea este cla-
rã: vor alege sã le fie aprobate proiectele depuse la
MDRT decât sã umble la sertar Traian Igaº...
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Treizeci de societãþi româneºti
au prezentat, în perioada 24-29
aprilie 2011, în cadrul Expoziþiei
Generale Sharjah 2011, oferta
de export a României, expunând
echipamente industriale, mobilã ºi
rochii de searã cu design special
creat pentru piaþa Orientului Mij-
lociu, ingrediente pentru fabrica-
rea de produse alimentare, pro-
duse alimentare româneºti tradi-
þionale (magiun de Topoloveni),
marmurã, materiale de construcþii
ºi produse din lemn, confecþii,
încãlþãminte, sticlãrie, echipa-
mente electrice, echipamente ºi
servicii din domeniul protecþiei
mediului, energii regenerabile,
servicii de învãþãmânt superior ºi
cercetare, produse de uz casnic
s.a. “Evenimentul a fost organi-
zat de Ministerul Economiei, Co-
merþului ºi Mediului de Afaceri în
colaborare cu Centrul Român
pentru Promovarea Comertului ºi
Investiþiilor Strãine ºi structuri
asociative ale mediului de afaceri
(Patronatul Român din Industria
Electronicã, Electrotehnicã, Teh-
nologiei Informaþiilor ºi Comuni-
caþii (APREL), ANEIR, Asocia-
þia Producãtorilor de Mobilã din
România, CCIMB ºi alte organi-
zaþii care au sustinut fírmele par-

Banca Comercialã Romanã
(BCR) a primit, în cadrul Galei
Premiilor ONLINE BANKING,
premiul pentru „cea mai rapidã
creºtere a volumelor tranzacþio-
nate prin Internet Banking în
2010” datoritã majorãrii cu 160%
faþã de anul 2009. „Observãm o
migrare constantã a tranzacþiilor
bancare dinspre numerar cãtre
canalele directe (Internet, telefon
ºi echipamente self-service ban-
king). Clienþii acceseazã tot mai
mult serviciile bancare prin canale
directe ºi nu mai fac doar vizuali-
zãri de solduri, ci au ajuns chiar la
un nivel mai complex ºi diversifi-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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În pavilionul României, cu o suprafaþã de 600 mp, au fost gãzduite
urmãtoarele firme: ARPIN COSMETICS, AVI PISCINE, CESIMEX,
CMC, Universitatea Dunãrea de Jos, ELBA COM, ELPIDEX GRUP,
ERSA, ESAROM ROMÂNIA, EUROCOSIMO, GALYDRA, JOBO-
LOCT, MIAUBOUTIQUE, MILEFIORI, OILFEST, PERIND, PRO
COMOD SHOES, RADOS, ROMAERO, SARA, SCAD, SIGSTRAT,
SIMEX, SONIMPEX, Universitatea „Spiru Haret”, TOPY NEW GLASS
DESIGN, UMEB, VIVERA ºi 2000 LCH.

ticipante la eveniment”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de pre-
sã al MEC.

Caracter permanent
Conducerea CCIB a anunþat

cu acest prilej intenþia de a da un
caracter permanent expoziþiei,
unde îºi vor putea menþine pre-

zenþa pe piaþa Orientului Mijlo-
ciu atât firmele participante, cât
ºi altele interesate în viitor de o
prezenþã îndelungatã pe piaþã. În
acest sens, Ministerul Econo-
miei, Comerþului ºi Mediului de
Afaceri, prin programul de pro-
movare a exportului, a mai pre-
cizat în comunicat cã exponate-
le româneºti vor rãmâne în cen-
trul expoziþional  timp de o lunã,
urmând ca firmele exportatoare,
împreunã cu organizatorii externi,
sã extindã apoi prezenþa pe o pe-
rioadã de pânã la un an. Organi-
zatã în paralel cu Expoziþia In-
ternationalã Islamicã, expoziþia a
beneficiat de vizitatori avizaþi din
mediile de afaceri de pe pieþele
þãrilor islamice, dar ºi din India,
China, Thailanda, Turcia, Indo-
nezia Australia º.a.

Incubatoare de export
Prezent la deschiderea oficialã

a expoziþiei, preºedintele Camerei
de Comerþ ºi Industrie Sharjah,

Ahmed Mohammed Al Midfa, a
salutat prezenþa româneascã în
Sharjah ºi a transmis sprijinul au-
toritãþilor din emirate pentru ca
România sã se alãture þãrilor care
au deschise centre permanente de
promovare în Sharjah: “Astfel de
forme promoþionale sunt din ce
în ce mai frecvente ºi considera-
te bune practici, reprezentând
adevãrate incubatoare de export”.
Preºedintele Camerei de Comerþ
ºi Industrie a pledat pentru Shar-
jah ca locaþie idealã pentru astfel
de centre, întrucât autoritãþile ºi
mediile de afaceri au facilitãþi lo-
gistice ºi promoþionale unice ºi efi-
ciente prin care astfel de locaþii
sã devinã o poartã de export sus-
tenabil nu numai pentru piaþa
EAU, dar ºi pentru întreg Orien-
tul Mijlociu.
Prinþul Sultan Ben Mohammad
Ben Sultan Al Qassimi, primul

vizitator
Expoziþia a fost vizitatã de ad-

junctul ºefului statului emiratului
Sharjah, prinþul moºtenitor Sultan
Ben Mohammad Ben Sultan Al
Qassimi, care l-a felicitat pe di-
rectorul de pavilion MECMA pen-
tru reuºita evenimentului ºi cali-
tatea exponatelor, transmiþând tot-

odatã un mesaj clar de susþinere a
conducerii din Sharjah pentru cre-
area unui centru expoziþional per-
manent pentru oferta româneas-
cã. Oamenii de afaceri români pre-
zenþi la expoziþie au avut nume-
roase întâlniri de lucru, creându-
se astfel premisele pentru creºte-
rea exporturilor pe aceastã piaþã
ºi pentru identificarea unor noi
oportunitãþi de atragere de inves-
tiþii în þara noastrã. Majoritatea
participanþilor s-au exprimat pen-
tru o prezenþã îndelungatã a ofer-
tei de export în Sharjah, folosind
deschiderea oferitã de organizato-
rii emiratezi, considerând cã
printr-o astfel de prezenþã vor avea
ºanse mai bune de pãtrundere pe
piaþã. De asemenea, conducerea
CCIB ºi-a exprimat dorinþa de a
menþine prezenþa într-un cadru
expoziþional permanent, fiind pre-
ocupatã de a aduce noi firme în
calitate de expozanþi pe parcursul
acestui an ºi al anului viitor. “Ex-
poziþia a gravitat în jurul impor-
tanþei existenþei brandurilor indi-
viduale ºi a strategiei de dezvolta-
re a acestora, a internaþionalizãrii
lor, a realizãrii planului de promo-
vare ºi a menþinerii brandului în
piaþã”, se mai specificã în comu-
nicatul respectiv.

Gala Premiilor ONLINE BANKINGGala Premiilor ONLINE BANKINGGala Premiilor ONLINE BANKINGGala Premiilor ONLINE BANKINGGala Premiilor ONLINE BANKING
cat de operaþiuni: transferuri, or-
dine de platã, chiar deschideri de
depozite”, a declarat Bogdan Oc-
tavian Marin, director Manage-
ment Canalele Retail în cadrul BCR.
În ceea ce priveºte tipurile de ope-
raþiuni efectuate prin intermediul
serviciului de Internet Banking,
primeazã în continuarea plãþile de
facturi pentru utilitãþi, servicii de
televiziune ºi telefonie.

La finalul 2010 – un cuantum
total de peste 2,75

miliarde RON
O tendinþã îmbucurãtoare este

vizibilã la constituirea de depozite

bancare prin Internet Banking.
Numãrul acestora s-a dublat în
2010/2009, iar valoarea lor s-a tri-
plat 2010/2009, atingând la fina-
lul 2010 un cuantum total de pes-
te 2,75 miliarde RON. „Succesul
nostru s-a datorat bonusului de
dobândã acordat la deschiderea de
depozite prin Internet Banking pre-
cum ºi diversificãrii tipurilor de
operaþiuni realizate de client prin
intermediul canalelor directe”, a
adãugat Bogdan Octavian Marin.
Tendinþa de creºtere a numãrului
de tranzacþii efectuate prin cana-
le directe este vizibilã ºi în primul
trimestru al anului 2011, când nu-
mãrul tranzacþiilor prin serviciul
de Internet Banking al BCR
aproape s-a dublat faþã de perioa-
dã similarã a anului trecut, depã-
ºind valoarea de 1,50 milioane de
tranzacþii online.

În perioadã sãrbãtorilor de Paºte, BCR a înregistrat o creºtere cu
63% a numãrului tranzacþiilor prin Click 24 Banking ºi de 2,5 ori a
valorii tranzacþiilor faþã de perioadã similarã din 2010. Doar în Sãptã-
mâna Mare valoarea totalã a operaþiunilor efectuate (18.04-24.04.2011)
a fost de circa 400 milioane lei.
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Timp de o lunã, specialiºti din
instituþiile naþionale, regionale ºi ju-
deþene, implicate în aplicarea Pro-
gramului de acþiune pentru imple-
mentarea Directivei Nitraþi în Ro-
mânia, sunt instruiþi în unspreze-
ce oraºe din þarã, respectiv Bucu-
reºti, Piteºti, Craiova, Târgu Jiu,
Timiºoara, Oradea, Cluj, Târgu
Mureº, Iaºi, Bacãu ºi Constanþa în
vederea identificãrii ºi monitorizã-
rii zonelor vulnerabile sau potenþi-
al vulnerabile la nitraþi.

La Craiova, startul celor patru
zile de curs efectiv s-a dat pe 3 mai
a.c., la Facultatea de Agronomie,
unde dr. dipl. Cãtãlin Simota, din
cadrul Institutului Naþional de Cer-
cetare-Dezvoltare pentru Pedologie,
Agrochimie ºi Protecþia Mediului –
ICPA Bucureºti, a condus sesiunea
de instruire a celor 35 de cursanþi
proveniþi din cadrul Administraþii-
lor Bazinale de Apã, a Camerelor
Agricole, Direcþiilor pentru Agricul-
turã, Oficiilor Judeþene de Studii
Pedologice ºi Agrochimice, Gãrzi-
lor de Mediu ºi a Sistemelor Locale
de Gospodãrire a Apelor din jude-
þele Dolj, Olt ºi Vâlcea. Stagiul de
pregãtire este organizat în cadrul
contractului coordonat de ICPA
Bucureºti, respectiv „Servicii de
consultanþã pentru organizarea de
sesiuni de instruire referitoare la im-
plementarea Directivei Nitraþi”, ºi
este finanþat de Banca Mondialã,

Dacã amfitrion a fost prima-
rul Cãlãraºului din Dolj, Vergicã
ªovãilã, dezbaterea privind revi-
gorarea legumiculturii româneºti
a fost organizatã de redactori ai
emisiunii „Viaþa Satului”, de la
TVR, promotorii proiectului
S.O.S. (Sfaturi –
Opþiuni – Soluþii). Au
participat primari din
zonã, legumicultori
consacraþi, reprezen-
tanþi ai unor firme din
domeniu, furnizoare
de seminþe, erbicide,
module de solarii, in-
clusiv sisteme de iri-
gat, precum ºi repre-
zentanþi ai autoritãþi-
lor judeþene, precum
prefectul de Dolj,
Nicolae Giugea.

Cum paleta discu-
þiilor a fost extrem de
diversificatã, de mare
interes s-a bucurat
ideea promovãrii unor soiuri ro-
mâneºti de legume, dar ºi a unor
specii legumicole tot mai rare –
sparanghel, broccoli, andive, dar
ºi arahide, a pepenilor cantalupi –
, în condiþiile în care importurile
de acest fel depãºesc 70%.

„Nu întâmplãtor întâlnirea a
avut loc în aceastã zonã, parþial

Directiva Nitraþi pune
specialiºtii cu burta pe carte

Cãlãraºi, gazda unei dezbateriCãlãraºi, gazda unei dezbateriCãlãraºi, gazda unei dezbateriCãlãraºi, gazda unei dezbateriCãlãraºi, gazda unei dezbateri
privind revigorarea legumiculturiiprivind revigorarea legumiculturiiprivind revigorarea legumiculturiiprivind revigorarea legumiculturiiprivind revigorarea legumiculturii

prin proiectul „Controlul Integrat al
Poluãrii cu Nitraþi”, iar în urma aces-
tuia fiecare dintre participanþi va
susþine un proiect individual.

„Sistemul realizat în cadrul pro-
iectului va cuprinde, în faza fina-
lã, baze de date, sisteme suport
de decizie, informaþii utile cu pri-
vire la definirea ºi monitorizarea
zonelor vulnerabile la poluarea cu
nitraþi din surse agricole ºi apã ºi
aplicarea unui management cores-
punzãtor cerinþelor Directivei Ni-
traþilor stabilite de Comunitatea Eu-
ropeanã, tehnologii agricole care
sã poatã fi implementate acolo
unde fermierii se confruntã cu
problema vulnerabilitãþii la polua-
rea cu nitraþi. Trebuie ºtiut cã pro-
iectul va putea fi adaptat specifi-
cului local, utilizând studii de caz
ºi date specifice din zonele res-
pective, în care existã un risc ri-

dicat de vulnerabilitate la polua-
rea cu nitraþi din surse agricole”,
explicã dr. dipl. Cãtãlin Simota.
Dolj: 85 de localitãþi vulnerabile

La nivelul judeþului nostru, spe-
cialiºtii OSPA Dolj au cuprins în
„Lista localitãþilor din zone vulne-
rabile la nitraþi” 85 de comune, însã
un lucru îmbucurãtor este cã, po-
trivit calculului presiunii medii a
nutrienþilor din gunoiul de grajd, nici
una dintre acestea nu depãºeºte 170
kg N/ha – limita maximã admisã.
Cele mai mari încãrcãturi apar la
nivelul localitãþii Coºoveni, cu 41 kg
N/ha, la terenul agricol, cu 46 kg
N/ha, la terenul arabil, ºi 160 kg N/
ha, la nivelul zonei tampon, în ca-
zul localitãþii Goieºti. „Corelarea ºi
completarea informaþiilor din stu-
diile pedologice ºi agrochimice ne-
cesare realizãrii sistemului de mo-
nitorizare pentru agriculturã, cu in-
formaþii din monitorizarea de fond,
spre exemplu  numãrul de animale
concentrat într-un anumit moment
pe anumite suprafeþe de teren, cli-
ma, tendinþa utilizãrii îngrãºãminte-
lor minerale peste necesarul optim
stabilit prin planul de fertilizare etc.,
permit stabilirea zonelor potenþial
vulnerabile pentru azot la nivel co-
munal ºi punctiform în cadrul co-
munei”, explicã Dumitru Meilã, di-
rectorul OSPA Dolj.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

afectatã de deºertifi-
care, o zonã cu tere-
nuri degradate, pentru
care trebuie gãsite so-
luþii simple, menite a
contribui la ameliora-
rea lor. Una dintre ele
este revigorarea legu-
miculturii, prin readu-
cerea în prim-plan a
spaþiilor protejate,
existând tradiþie nota-
bilã în aceastã privin-
þã”, ne-a declarat ªte-
fan Grigore, ºeful Bi-
roului Inspecþii din

cadrul Direcþiei Agricole Dolj.
Fireºte, discuþiile nu au ocolit

necesitatea amenajãrii de spaþii en-
gross, deziderat mai vechi al legu-
micultorilor din sudul judeþului, în-
cheierii unor parteneriate interlocale
ºi interjudeþene, pentru suportarea

mai uºoarã a cheltuielilor de rigoa-
re. Concentrarea producþiei legu-
micole, specializarea acesteia, ra-
cordarea la cerinþele pieþei autohto-
ne ºi europene au fost, de aseme-
nea, teme acroºate competent ºi,
mai ales, apte pentru o realã stra-
tegie în domeniu.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Ieri, când a fost celebratã Ziua
Mondialã a Libertãþii Presei, se-
natorul PNL Mario Ovidiu Oprea
a transmis un mesaj de bine tutu-
ror jurnaliºtilor, liberalul numãrân-
du-se printre cei care militeazã ºi
susþin ideea de libertate a presei,
alegând-o ca partener în toate ac-

România, pe locul 52 în clasamentulRomânia, pe locul 52 în clasamentulRomânia, pe locul 52 în clasamentulRomânia, pe locul 52 în clasamentulRomânia, pe locul 52 în clasamentul
mondial al libertãþii preseimondial al libertãþii preseimondial al libertãþii preseimondial al libertãþii preseimondial al libertãþii presei

þiunile sale, atunci când a avut ceva
de transmis.

“Ca orice om care a simþit ne-
voia de-a lungul vremii sã fie unul
bine informat, ca orice om care a
avut ceva de transmis publicului,
ca orice om care a mizat întotdeau-
na pe un sprijin obiectiv ºi profe-

sionist, am ales ca parte-
ner în acþiunile mele jur-
nalistul. Acel gazetar din
România pe care am în-
þeles sã-l respect prin po-
ziþia pe care o ocupã, prin
responsabilitatea pe care
ºi-o asumã în ciuda pre-
siunilor ºi prin curajul de
a se încãpãþâna sã fie în-
totdeauna omniprezent.
Stimaþi jurnaliºti, gãsesc
aceastã zi prilejul potrivit
pentru ca cei care sunt
sursele voastre de ºtiri,
cei care devin vedete cu
voia voastrã, cei pe care

îi promovaþi, schimbându-le vieþi-
le, sã aibã puterea ºi demnitatea de
a vã recunoaºte eforturile, merite-
le, sacrificiile, promptitudinea ºi
mai ales valoarea cu care ne-aþi
transformat din niºte necunoscuþi,
în niºte persoane publice, cu bune
ºi cu rele”, a spus Oprea.

„3 mai – ziua în care aflãm
cã libertatea presei este tot

în declin”
Senatorul criticã faptul cã drep-

tul la o exprimare liberã a fost în-
locuit de constrângeri, cenzuri ºi
presiuni financiare, atrãgând aten-
þia cã în cursul anului 2010 peste
6.000 de angajaþi din sistemul
mass-media au fost concediaþi ºi
aproximativ 60 de publicaþii s-au
închis. «Vã reamintesc cã ideea
sãrbãtoririi acestei zile a apãrut la
Conferinþa Generalã UNESCO,
care, printr-o rezoluþie din 1991
asupra „Promovãrii libertãþii pre-

sei în lume”, a recunoscut cã o
presã liberã, pluralistã ºi indepen-
dentã este o componentã esenþialã
a unei societãþi democratice. Sunt
conºtient de faptul cã situaþia ac-
tualã a presei romaneºti este una
de zbatere colectivã. Sunt con-
ºtient cã dreptul la o exprimare li-
berã a fost înlocuit de constrân-
geri, cenzuri ºi presiuni financia-
re. Sunt conºtient ºi la curent cu
raportul FreeEx pentru anul 2010,
care aratã cã peste 6.000 de anga-
jaþi din sistemul mass-media au fost
concediaþi ºi cã peste 60 de publi-
caþii locale s-au închis. 3 mai este
ziua în care aflãm cu mare interes
ºi, în acelaºi timp, cu un gust amar
cã libertatea presei este tot în de-
clin ºi cã, potrivit aceluiaºi raport,
România se situeazã pe locul 52 în
clasamentul mondial al libertãþii
presei, o poziþie din ce în ce mai
codaºã», a mai afirmat liberalul.

ALINA DRÃGHICI

Mario Ovidiu Oprea

Mario Oprea, senator PNL:
«Încã mai cred cã într-o clasã
cu elevi mediocri ºi adesea chiu-
langii, singurul profesor compe-
tent sã predea lecþia moralitãþii,
a spiritului civic ºi a rezistenþei
pe unitate de timp în faþa întâm-
plãrilor negative, rãmâne presa.
Cea pe care o hulim, cea pe care
o evitãm, cea pe care o blamãm,
cea cãreia mulþi dintre noi îi bagã
pumnul în gurã, sperând cã ea
va rãmâne cu temele nefãcute,
cu restanþe ºi profund îndatora-
tã. Pentru cã nu mã identific cu
„hoþii democraþiei”, doresc nu sã
urez mulþi ani gazetarilor, pen-
tru cã ei vor exista întotdeauna,
pentru cã întotdeauna se va
întâmpla ceva».
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O parte din ºantiere au fost des-
chise în 2007. La Ciupercenii Noi
a început, în perioada menþionatã
anterior, ridicarea unei grãdiniþe.
Într-o primã fazã s-au cheltuit
604.000 lei, apoi nu au mai fost
alocaþi alþi bani. Lucrãrile au fost
sistate de mult timp. Pentru a fi

Construcþiile începute în judeþul Dolj, în urmã cu trei-patru ani, pentru
ridicarea unor noi grãdiniþe, ºcoli ºi campusuri nu au mai fost finalizate. În
unele cazuri, aceeaºi soartã au avut-o ºi lucrãrile de reabilitare sau repa-
raþii capitale. În prezent, în judeþ sunt cel puþin 20 de ºantiere abandonate
din lipsa banilor. ªi nici nu existã semnale cã Ministerul Educaþiei va des-
chide vistieria pentru continuarea lor.

însã duse la final ar mai fi nevoie
335.000 de lei. ªi în satul Brabeþi
din comuna Daneþi, dar ºi la Desa
au fost proiectate astfel de obiec-
tive, tot în 2007. Dar nici acestea
nu au fost finalizate. Pentru a fi
date în folosinþã ar mai trebui alo-
caþi cel puþin 100.000 de lei pen-

tru fiecare construcþie. Aceeaºi si-
tuaþie este ºi în satul Þandãra din
comuna Goieºti. În 2009, în
aceastã localitate au fost proiec-
tate o grãdiniþã ºi o nouã ºcoalã.
Cele douã ºantiere au fost aban-
donate în aºteptarea achitãrii unei
diferenþe de 120.184 de lei pen-
tru a se finaliza. În comuna Bâr-
ca, în anul 2008 a început con-
strucþia unei clãdiri – sediu pen-
tru Liceul Teoretic „Adrian Pãu-
nescu”. S-a lucrat de 413.000 de
lei, dar mai este nevoie de o dife-
renþã de peste 270.000 lei.

Campusuri abandonate
Campusurile ºcolare au repre-

zentat ºi ele proiecte grandioase,
începute în 2008. Au fost aban-
donate pe parcurs, din cauza în-
treruperii finanþãrii. O astfel de
construcþie a început la liceul din
Bechet, lãsatã acum în paraginã,
la fel ca ºi cea de la Grupul ªco-
lar „George Bibescu” din Craio-
va. Un astfel de campus a fost
proiectat ºi pentru liceul din Bãi-

leºti. Aici s-a ajuns doar la înche-
ierea licitaþiei pentru începerea
lucrãrilor. Cum însã banii nu au
mai ajuns în conturile liceului,
acestea nu au mai fost începute.
La Grupul ªcolar „Constantin
Brâncuºi”, proiectul a îngheþat în
faºã. S-a realizat doar licitaþia pen-
tru documentaþia tehnicã.

Reparaþii nefinalizate
Nici la capitolul reabilitãri ºi

reparaþii capitale lucrãrile începu-
te de ani buni nu au fost finaliza-
te. ªi aici exemplu este ªcoala
Dobroteºti, care, în 2008, a in-
trat în proces de reabilitare. Au
fost investiþi 333.000 de lei, dar
mai este necesarã o diferenþã de
146.000 de lei. Nu sunt însã sem-

nale cã banii ar putea intra în con-
turile unitãþii de învãþãmânt nici
în acest an. ªi ªcoala de Arte ºi
Meserii din Valea Stanciului a în-
ceput, în 2007, lucrãrile de con-
solidare. Au fost oprite tot din lip-
sa banilor. Ar mai trebui 138.000
de lei pentru a le finaliza, dar nu
existã alternative. Proiecte de re-
paraþii capitale au fost începute
chiar ºi anul trecut, la Liceul „ªte-
fan Odobleja”, la Grupul ªcolar
„Electroputere” din Craiova, dar
ºi la ªcoala Gubaucea din comu-
na Vela. ªi aceste unitãþi de învã-
þãmânt au trecut însã pe lista de
aºteptare a fondurilor pentru a
continua proiectele începute.

CARMEN RUSAN

Elevele de clasa a III-a ºi a IV-a
de la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” din Craiova au avut parte, ieri,
de o lecþie interactivã despre „Edu-
caþie egalã pentru fete ºi femei”.
Moderatorul dezbaterii nu a fost
învãþãtoarea de la clasã, ci un ca-
dru didactic universitar din cadrul
Departamentului pentru Pregãtirea
Personalului Didactic de la Univer-
sitatea din Craiova: lector dr. Vali
Ilie. ªcolãriþele au descoperit pas cu
pas rolul femeii în societate, dar ºi
cum se poate evita discriminarea ei
socio-profesionalã.

„Conceptul egalitãþii în drepturi,
referitor la relaþia femeie-bãrbat,
este introdus relativ recent
în societatea româneascã.
ªi sunt încã o serie de dis-
criminãri cu care tinerele
fete se ciocnesc dupã ce
terminã liceul ºi facultatea
ºi plonjeazã pe piaþa mun-
cii. Este vorba de o serie
de constrângeri impuse de

Fundaþia pentru Dezvoltarea
Popoarelor, în parteneriat cu
Fundaþia „Terre des Hommes”
România ºi Casa de Culturã
„Traian Demetrescu” din Craio-
va, vor organiza, mâine, cursul
de formare cu tema „Abordarea
problemelor comunitãþilor de
romi de cãtre autoritãþile loca-
le”, adresat liderilor romi ºi po-
liticienilor, cu precãdere consi-
lierilor locali ºi judeþeni.

Evenimentul se desfãºoarã
în cadrul proiectului „+ Res-
pect: creºterea participãrii ro-
milor ºi drepturi cetãþeneºti:
campanii ºi instrumente”, co-
finanþat de Comisia Europeanã
– Directoratul General Justiþie,
Libertate ºi Securitate, cu sco-
pul de a spori participarea ro-
milor în procesele democrati-
ce, la nivel local. Cursul este

Elevii  de l iceu vor putea
opta, începând cu anul ºcolar
urmãtor, pentru studiul disci-
plinei „Dezbatere, Oratorie ºi
Retoricã” . Disciplina va pu-
tea fi studiatã o orã pe sãptã-
mânã, indiferent de profilul sau
specializarea liceului. Introdu-
cerea acestei discipline în cur-
riculumul de învãþãmânt va
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regulile statutului material, dar
ºi regulile impuse de bãrbaþi fe-
meilor. Existã concepþia cã bãr-
baþii sunt mai activi, mai prag-
matici, mai pregãtiþi pentru a lua
viaþa în piept ºi a rezolva unele
probleme socio-profesionale.
Mai sunt ºi discriminãrile care
vin din sfera religiei, care spu-
ne cã femeia trebuie sã se su-

punã bãrbatului ºi este de luptat aici.
Fetele trebuie sã conºtientizeze cã
dacã vor sã aibã un loc de muncã
bun ºi un statut socio-economic bun
ºi doresc imaginea pe care o are fe-
meia astãzi trebuie sã studieze, sã
citeascã, sã-ºi dezvolte cultura ge-
neralã. Sã lupte de pe aceleaºi pozi-
þii cu bãrbaþii, în sens pozitiv”, a pre-
cizat lector univ. dr. Vali Ilie.

Acþiunea face parte din cadrul
Campaniei Globale pentru Educa-
þie, marcatã de profesorii Colegiu-
lui Naþional „Fraþii Buzeºti” din Cra-
iova, în perioada 2-8 mai.

CARMEN RUSAN

gratuit ºi se va desfãºura în in-
cinta Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, între orele 9.30
– 16.30.

Mai multe informaþii despre pro-

iectul „+ Respect” ºi despre Fun-
daþia pentru Dezvoltarea Popoare-
lor pot fi gãsite pe site-ul
www.fdpsr.ro.

LAVINIA ILINA

depinde de o decizie în acest
sens a unitãþilor ºcolare. Pro-
grama ºcolarã pentru discipli-
na opþionalã „Dezbatere, Ora-
torie ºi Retoricã” a fost apro-
batã prin Ordinul ministrului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretu-
lui ºi Sportului nr. 4074 din
aprilie 2011.

CARMEN RUSAN
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Studenţii Universităţii Wales îşi
expun fotografiile la Craiova

Astă-seară, la ora 19.00, la Gale-
riile de Artă ale Cercului Militar Cra-
iova se deschide, în organizarea Fo-
toclubului „Mihai Dan Călinescu” şi
a Universităţii Wales (Marea Britanie),
expoziţia cu genericul „FOTOGRA-
FIA ESTE... Capitolul 1. Punct de
vedere unic”. Sunt expuse peste 100
de lucrări ale studenţilor de la cele
trei cursuri de fotografie ale aminti-
tei instituţii de învăţământ (Fotogra-
fie Documentară, Artă Fotografică,
Fotografie pentru Modă şi Publicita-
te), majoritatea prezentate, în perioa-
da 1-9 decembrie 2010, într-o ex-
poziţie deschisă în Newport (Anglia).
Alături de col. (r.) Mircea Anghel,
preşedintele Fotoclubului „Mihai Dan
Călinescu”, la vernisaj participă cu-
ratorul expoziţiei, Ana Maria Neamu,
şi doi invitaţi de peste hotare: Jason
Evans şi Elisabeth Nelson. „Expozi-
ţia aceasta este realizată pentru a arăta

publicului craiovean că există locuri unde fotografia este im-
portantă şi este considerată artă; ea reprezintă un prim pas
către lumea exterioară din acest domeniu”, spune Ana Maria
Neamu. Expoziţia de la Cercul Militar poate fi vizitată zilnic,
între orele 8.00 şi 20.00, până la jumătatea lunii mai.

„Bucuria Învierii în ochi de copil”
La Casa de Cultură „Traian De-

metrescu” are loc astăzi, ora 12.00,
în prezentarea prof. Magda Buce
Răduţ şi prof. George Crăciunoiu,
vernisajul expoziţiei „Bucuria Învie-
rii în ochi de copil”, organizată în
colaborare cu Şcoala Specială „Sfân-
tul Vasile” din Craiova. Îi vor urma,
la ora 13.00, un program artistic sus-
ţinut de Corul Seminarului Teologic
„Grigorie Teologul” (prof. Cristian
Stăiculescu, prof. Victor Şapcă, con-
silier educativ – prof. Roxana Pană)
şi un recital al elevilor de la Colegiul
Naţional „Carol I” din Craiova (prof.
Ecaterina Bogdan), iar la ora 13.30
– premierea participanţilor. Manifes-
tarea este organizată în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj,
Centrul Judeţean de Resurse şi Asis-

tenţă Educaţională Dolj, Seminarul Teologic Craiova, Grupul
Şcolar „Charles Laugier”, Colegiul Naţional „Carol I” şi So-
cietatea Naţională a Femeilor Ortodoxe din România – Filiala
Craiova, iar între invitaţi se numără prof. Otilia Ghiţă şi prof.
Diana Micu – inspectori şcolari de specialitate, prof. Adriana
Rotaru (CJRAE Dolj), prof. Monica Filip – director al Şcolii
Speciale „Sfântul Vasile”.

Epigramele lui Florar
Casa de Cultură „Traian Deme-

trescu” va găzdui vineri, 6 mai, de la
ora 16.00, şedinţa lunară a Cenaclu-
lui Epigramiştilor Olteni, cuvântul de
deschidere urmând a fi rostit de pre-
şedintele Petre Gigea-Gorun. În pro-
gram: despre epigramişti olteni din
trecut, cu prof. dr. Ion Pătraşcu,
documente (scrisori originale) şi cre-
aţii literare deosebite ale epigramis-
tului Cincinat Pavelescu, în prezen-
tarea av. Ion Şt. Diaconu, momente

muzicale susţinute de profesoara de canto Ilinca Zamfir, lan-
sarea cărţilor „Cu săbiile încrucişate” (epigrame), de Any Dră-
goianu, şi „Balada cu mioriţe”, de Janet Nică. De asemenea,
vor avea loc o informare privind participarea epigramiştilor
olteni la Festivalul de Epigrame de la Vişeul de Sus şi prezentări
de epigrame, cronici rimate şi sonete, la final urmând a fi în-
mânate patru Diplome de Excelenţă – pentru Ion Pătraşcu,
Mircea Rămoiu, Gheorghe Ceauşu şi Gheorghe Miertescu.

Conferinţa anuală a bibliotecarilor doljeni
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”

organizează  astăzi, de la ora 10.00, în Sala „Nico-
lae Romanescu”, Conferinţa anuală a bibliote-
carilor din bibliotecile publice din judeţul Dolj,
cu tema «Impactul Programului „Biblionet – lu-
mea în biblioteca mea” în judeţul Dolj». Confe-
rinţa are ca scop informarea comunităţii cu privire
la beneficiile implementării Programului „Biblionet”,
la ea anunţându-şi participarea bibliotecari şi pri-
mari din localităţile incluse în program, precum şi
din alte localităţi din judeţul Dolj. Invitat special
este Paul-Andre Baran – director general „Biblio-
net”. În cadrul conferinţei au loc dezbateri legate
de rolul bibliotecii publice în dezvoltarea comuni-
tăţii şi prezentări Power Point privind diversifica-
rea serviciilor, perfecţionarea profesională a biblio-
tecarilor şi conectarea bibliotecilor la tehnologie,
prin intermediul Programului „Biblionet”.

Născută în 1994, la Bucureşti,
Georgeta Iordache studiază vioa-
ra la Liceul de Muzică „George
Enescu” (din 2009), sub îndruma-

rea prof. Elena Baltaga; între anii
2001 şi 2009 a fost eleva Liceului
de Muzică „Dinu Lipatti” (clasa
prof. Magdalena Ursu). Este deţi-
nătoarea Premiului I şi Marelui Pre-
miu la Concursul Internaţional de
interpretare „Gianluca Campochia-
ro” (Italia, 2008) şi Concursului
Naţional de Interpretare „Timotei
Popovici” (Sibiu – 2007, 2008),
Premiului Criticii Muzicale „Mihail
Jora”, oferit de Uniunea Criticilor,
Redactorilor şi Realizatorilor Muzi-
cali din România şi de Colegiul Cri-
ticilor Muzicali (2002, 2005), dar
şi a altor numeroase premii, diplo-
me de excelenţă şi de onoare la com-
petiţii naţionale şi internaţionale.

Tineri interpreţi
pe scena Filarmonicii „Oltenia”

Sub genericul „Tineri interpreţi”, Filarmo-
nica „Oltenia” prezintă astăzi, de la ora
19.00, în parteneriat cu Cercul Muzical de
Excelenţă „Dinu Lipatti” şi Colegiul Naţio-
nal de Arte „Dinu Lipatti” din Bucureşti, un
recital susţinut de Georgeta Iordache (vioa-
ră), Andrei Ioniţă (violoncel) şi Daria-Ioana
Tudor (pian). «Este a doua manifestare ar-

tistică de acest gen, prima având loc în data
de 16 martie a.c. Urmează ca Filarmonica
„Oltenia” să continue pe parcursul viitoarei
stagiuni de concerte colaborarea cu cei doi
parteneri de prestigiu», a menţionat Iulia
Negrea, secretar Relaţii Publice în cadrul in-
stituţiei. Preţul unui bilet este de 10 lei (5 lei
pentru elevi, studenţi şi pensionari).

Născută la Ploieşti, în 1997, Da-
ria-Ioana Tudor a început studiul
pianului sub îndrumarea prof. Anca-
Florentina Borcea, de la Liceul de
Artă din oraşul natal. Prima ieşire

peste hotare, în 2005, i-a adus Ma-
rele Premiu Absolut la Concursul
European de Interpretare „Antoni-
no Miserendino” din Italia. A înce-
put, în acelaşi an, cea mai impor-
tantă colaborare pentru formarea ei
ca muzician, cu prof. univ. dr. Şer-
ban-Dimitrie Soreanu, de la Univer-
sitatea Naţională de Muzică din Bu-
cureşti, care continuă şi astăzi şi care
capătă noi valenţe. Din iunie 2006 a
continuat studiul pianului la Liceul
de Muzică „Dinu Lipatti” din Bucu-
reşti, cu prof. Adriana Bocăneanu.
Ca o recunoaştere suplimentară a
performanţelor sale artistice, în 2005,
2006 şi 2009 a fost distinsă cu Pre-
miul de Excelenţă al Ministerului
Educaţiei, prin Inspectoratele Şco-
lare Prahova şi Bucureşti.

Născut în 1994, Andrei Io-
niţă a început studiul pianului
la 5 ani, patru ani mai târziu fi-
ind iniţiat şi în studiul violonce-
lului. A absolvit Şcoala de Muzi-
că şi Arte Plastice nr. 1 „Iosif
Sava” din Bucureşti, la clasa de
violoncel a prof. Ani-Marie Pa-
ladi, actualmente fiind elev în
clasa a XI-a la Colegiul Naţional
„Sfântul Sava”. A obţinut, între
altele, Premiul I la Concursurile
Internaţionale „David Popper”
(Várpalota/Ungaria, 2009); „J. J.
Dotzauer” (Dresda/Germania,
2009); „Vatelot – Rampal” (Pa-
ris, 2007). Susţine o bogată ac-
tivita te artis tică, constând în
numeroase recitaluri şi concer-
te, atât în ţară, cât şi în străină-
tate, şi este membru al Cvarte-
tului „Cellissimo junior”, înfiin-
ţat de maestrul Marin Cazacu,
Trioului „Sternin” şi Cercului
Muzical de Excelenţă „Dinu Li-
patti”.

Partea I
 Recital susţinut de Trio „Sternin”, avându-i în

componenţă pe Georgeta Iordache (vioară), Andrei
Ioniţă (violoncel), Daria-Ioana Tudor (pian). În
program: Trio op. 1, nr. 3, in Do minor, de Ludwig
van Beethoven.

Partea a II-a
 Recital susţinut de Andrei Ioniţă (violoncel);

la pian: prof. Daniela Bădoi. În program: Poloneza,
de David Popper; Vals, de Carl Davidoff; Medita-
ţie din opera „Thaďs”, de Jules Massenet; „Tor-

cătoarea”, de David Popper.
 Recital susţinut de Georgeta Iordache (vioa-

ră); la pian: prof. Daniela Bădoi. În program: Loure şi
Gavotte en Rondeau din Partita a III-a în Mi major,
BWV 1006, de Johann Sebastian Bach; Impromptu
concertant pentru vioară şi pian, de George Enescu;
Introducere şi Rondo capriccioso în La minor, op. 28,
de Camille Saint-Saëns.
 Recital susţinut de Daria-Ioana Tudor (pian).

În program: Sonata nr. 8 în Do minor, op. 13, „Pate-
tica”, de Ludwig van Beethoven.
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Dupã moartea lui Osama bin Laden, în urma
unei operaþiuni militare americane, în oraºul
Abbottabad, din Pakistan, unele întrebãri rãmân
fãrã rãspuns ºi, în primul rând, rolul corect al
þãrii respective în gãzduirea celui urmãrit ani de
zile. Islamabadul a promis „o investigare corec-
tã”, în timp ce preºedintele þãrii, Zardari, a negat
faptul cã bin Laden a fost protejat. De luat în
seamã rãmâne riscul represaliilor, motiv pentru
care SUA au închis ambasada ºi consulatele
pentru public, „pânã la noi ordine”. Practic, toate
þãrile europene ºi-au consolidat sistemele de se-
curitate la ambasadele din aceastã þarã ºi din re-
giune. Conºtient de faptul cã „nu vom avea nici-
odatã vreo certitudine asupra evenimentelor pe-
trecute”, Oliver Guillard, un cercetãtor speciali-
zat în problemele Pakistanului, considerã ca
„foarte probabil” scenariul pus la cale de Wa-
shington ºi Islamabad. „Abbottabad este depar-
te de a fi o gârlã ºi este o localitate binecunoscu-
tã, nu prea departe de Islamabad. Responsabilii
serviciilor secrete pakistaneze (ISI) ºi ai arma-
tei puteau cu dificultate a ignora prezenþa lui bin
Laden, fãrã a dezavantaja operaþiunea america-
nã”. Un înalt oficial american, care a participat
pânã în ultimul moment la stabilirea detaliilor

întregii operaþiuni, confirmã cã prezenþa inami-
cului numãrul unu al SUA nu putea trece neob-
servatã într-un cartier populat cu foºti ofiþeri ai
armatei pakistaneze, acum pensionari, ºi în apro-
pierea unei ºcoli militare cunoscute. Paradoxal
sau nu, pe capul lui bin Laden se pusese un preþ
de 25 milioane de dolari. Versiunea oficialã a
administraþiei americane este aceea cã autoritã-
þile pakistaneze nu fuseserã notificate cu privire
la lansarea operaþiunii de cãtre US Special For-
ces. Cu toate acestea, s-a mulþumit Pakistanului
„pentru cooperare”. O altã nepotrivire: comple-
xul rezidenþial în care trãia clanul bin Laden se
remarca prin „ferestrele mici spre exterior” ºi
alte detalii, precum grosimea pereþilor. Ar fi pu-
tut locui bin Laden în acest buncãr de lux, de
mai multe luni sau chiar ani, fãrã ca înalþi ofi-
ciali pakistanezi sã nu ºtie? Cu toate acestea,
într-un chat pe site-ul „Le Monde”, Mathieu
Guidere, specialist în terorism islamic, opinea-
zã cã operaþiunea a fost posibilã doar prin co-
operarea activã a unui general de succes din
ISI (Inter-Services Intelligence). Joc dublu Pa-
kistanul? Arhitectura de putere în aceastã þarã,
cu o populaþie de peste 180 de milioane de lo-
cuitori, este împãrþitã între un stat democra-

tic, cu un guvern ales, ºi o armatã atotputerni-
cã, care deþine autoritatea deplinã din 1947 ºi
poate da jos orice guvern care ar încerca sã se
elibereze de sub patronajul sãu. Potrivit docu-
mentelor relevate de Wikilleaks, ISI este prin-
tre cele 70 de organizaþii, dintr-o listã secretã
întocmitã în 2007 de americani, care sprijinã
teroriºtii ºi entitãþile teroriste. Aceastã disocie-
re a puterii explicã jocul dublu al Pakistanului
în lupta împotriva terorismului. Când talibanii
au venit la putere în Afganistan, în 1996, Pa-
kistanul a fost una din cele trei þãri care a recu-
noscut noul regim de la Kabul. ISI a instruit ºi
finanþat talibanii ºi înainte de venirea la putere
ºi dupã cãderea lor, în 2001. Oficial, dupã 11
septembrie 2001 guvernul pakistanez s-a pozi-
þionat de partea americanilor, de care depind
financiar. Luni seara, secretarul de stat Hilary
Clinton a precizat: „cooperarea cu Pakistanul
ne-a ajutat sã ajungem la bin Laden ºi la com-
plexul în care acesta era ascuns”. În 2009, tot
Hilary Clinton cauzase un scandal public, pu-
nând în discuþie atitudinea Islamabadului: „Al-
Qaeda a gãsit adãpost în Pakistan dupã 2002.
Mi-e greu sã cred cã persoanele din guvernul
dumneavoastrã nu ºtiu unde se aflã”.

Reprezentantul diplomatic al
Bulgariei la Bucureºti a fost retras
din funcþie, el figurând printre di-
plomaþii bulgari care au colaborat
cu fosta securitate de la Sofia, re-
lateazã Sofia News Agency. În to-
tal, 13 ambasadori bulgari au re-
venit în Bulgaria. Trimiºii din Sa-
rajevo, Atena, Bucureºti, Tbilisi,
Belgrad, Beijing, Stockholm, Vil-
nius, Berlin, Minsk, Skopje, pre-
cum ºi ambasadorul la ONU ºi
ambasadorul la UNESCO, în Pa-
ris, vor rãmâne în Bulgaria pânã

Comisia pentru Libertãþi Civile
a Parlamentului European a stabilit
cã România ºi Bulgaria îndeplinesc
condiþiile necesare aderãrii la
Schengen, un vot în plen pe aceas-
tã temã fiind programat în iunie,
iar decizia finalã va aparþine Con-
siliului European, informeazã un
comunicat oficial. Membrii Comi-
siei au considerat cã, deºi existã
unele probleme care vor trebui re-
evaluate ºi care vor fi în centrul
atenþiei în continuare, acestea nu
reprezintã obstacole în calea ad-
miterii României ºi Bulgariei în
Spaþiul Schengen: „Sunt pregãtite
aceste douã þãri pentru aderarea la
Schengen? Rãspunsul meu clar este

Apariþia democraþiei în statele
arabe constituie „cel mai bun rãs-
puns” dat „fanaticilor”, susþinãtori
ai terorismului, a declarat preºedin-
tele francez Nicolas Sarkozy dupã
moartea lui Osama bin Laden, într-
un interviu ce urmeazã sã aparã as-
tãzi în sãptãmânalul L’Express, po-
trivit AFP. „Trebuie sã susþinem cu
toate forþele apariþia democraþiei în
þãrile arabe. Ea va fi cel mai bun
rãspuns dat acestor fanatici, care
se hrãnesc cu absenþa libertãþii de
expresie”, a declarat Sarkozy. „Ma-
nifestaþiile în favoarea democraþiei
ºi non-violenþei este cea mai bunã
veste pentru democraþi ºi cea mai
rea pentru obscurantiºti”, a decla-
rat preºedintele Franþei în acelaºi in-
terviu. „Energia negativã ºi frustra-
rea acumulate pe parcursul anilor
de aceste societãþi tinere vor dispã-
rea odatã cu apariþia democraþiei,
care va genera creºtere ºi progres
economic”, a estimat Sarkozy.
Acesta a reafirmat, totodatã, cã prin-
cipalul rãspuns în faþa terorismului

Aproape 500 de
persoane
arestate la Daraa,
în Siria

Forþele siriene de securitate
au ucis 10 persoane ºi au
arestat alte 499, în raiduri
desfãºurate duminicã la Daraa,
a anunþat un purtãtor de
cuvânt al armatei, citat de
BBC News. Potrivit locuitori-
lor din zonã, bãrbaþi cu vârste
cuprinse între 15 ºi 40 de ani
au fost arestaþi ºi duºi cu
autobuzele la un centru de
detenþie. Raidul a avut loc
dupã ce armata a preluat
controlul moscheii Omari din
Daraa, care devenise centrul
protestelor din oraº. Autoritãþi-
le, citate de agenþia oficialã
Sana, au anunþat cã doi
membri ai forþelor de ordine ºi-
au pierdut viaþa în operaþiune.
Organizaþiile pentru drepturile
omului au anunþat cã 560 de
persoane au fost ucise în þarã,
în manifestaþii împotriva
regimului lui Bashar al-Assad.
SUA ºi-au închis
ambasada din
Pakistan

Ambasada ºi consulatele
Statelor Unite în Pakistan vor
fi închise pentru „afaceri
curente” „pânã la noi ordine”,
a anunþat reprezantanþa diplo-
maticã la o zi de la moartea lui
Osama bin Laden. „Ambasada
Statelor Unite la Islamabad ºi
consulatele de la Peshawar,
Lahore ºi Karachi au fost
închise pentru afaceri curente
publicului, pânã la noi ordi-
ne”, în special pentru vize,
afirmã ambasada americanã
într-un comunicat. Reprezen-
tanþele diplomatice „vor
rãmâne deschise pentru toate
celelalte afaceri ºi pentru
servicii de urgenþã ale cetãþeni-
lor americani”, precizeazã
textul. „Am luat aceastã
mãsurã pentru securitatea
publicului”, a precizat Alberto
Rodriguez, purtãtorul de
cuvânt al ambasadei americane
la Islamabad, adãugând cã
situaþia va fi reexaminatã
periodic.
„A fost o decizie
greºitã”

Guvernul japonez a admis cã
a þinut secrete cel puþin 5.000
de mãsurãtori de radiaþii ºi
evaluãri ale situaþiei în timpul
crizei nucleare de la centrala
Fukushima I, de dupã seismul
din 11 martie. Aceastã mãsurã
a fost luat pentru a nu provoca
panicã în rândul populaþiei, a
declarat un reprezentant al
autoritãþilor pentru ITAR-
TASS. „A fost o decizie greºi-
tã”, a admis el, dând asigurãri
cã toate informaþiile viitoare
despre centrala Fukushima I
vor fi date publicitãþii imediat.
Sistemul care strânge date
despre scurgerile de radiaþii de
la centralele nucleare japoneze
nu funcþioneazã eficient, a
scris presa japonezã, citatã de
agenþia rusã.

Ambasadorul Bulgariei laAmbasadorul Bulgariei laAmbasadorul Bulgariei laAmbasadorul Bulgariei laAmbasadorul Bulgariei la
Bucureºti, retras din funcþieBucureºti, retras din funcþieBucureºti, retras din funcþieBucureºti, retras din funcþieBucureºti, retras din funcþie

când vor fi aleºi succesorii. Pânã
atunci, ei vor fi, oficial, „în vizite
de lucru”. Alþi 22 de reprezentanþi
diplomatici vor fi chemaþi în þarã,
probabil la 1 iunie.

Scandalul a izbucnit la sfârºitul
lui 2010, când comisia specialã a
anunþat cã circa 200 de diplomaþi,
dintre care 90 încã în funcþie, au
fost agenþi sau colaboratori ai se-
curitãþii bulgare. 35 sunt ambasa-
dori ºi reprezentanþi permanenþi. În
martie, alþi 75 de angajaþi ai Minis-
terului de Externe au fost expuºi.

România ºi Bulgaria îndeplinescRomânia ºi Bulgaria îndeplinescRomânia ºi Bulgaria îndeplinescRomânia ºi Bulgaria îndeplinescRomânia ºi Bulgaria îndeplinesc
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da. Iar acest lucru este clar din
rapoartele de evaluare ºi în urma
vizitelor pe care le-am efectuat. La
unele capitole, cele douã þãri sunt
chiar mai bine pregãtite decât alte
state care deja sunt membre
Schengen. Unele dintre aceste pre-
gãtiri se datoreazã faptului cã in-
vestiþiile au fost fãcute recent, echi-
pamentele sunt mai noi, mai mo-
derne ºi mai eficiente. De aseme-
nea, au fost ºi implicãri politice:
ambele þãri au beneficiat de impli-
care politicã, pentru a demonstra
cã îndeplinesc criteriile de aderare
la Schengen”, a declarat raporto-
rul Comisiei pentru Libertãþi Civi-
le, Carlos Coelho.

Sarkozy: Democraþia, „cel mai bun
rãspuns” dat terorismului arab

este „în primul rând fermitatea”.
„Nu cedãm, luptãm cu teroriºtii. Nu
existã un compromis între terorism
ºi democraþie, nu existã o cale de
mijloc”, a insistat preºedintele fran-
cez. Chiar dacã eliminarea lui Osa-
ma bin Laden reprezintã un „succes
istoric”, asta nu înseamnã „sfârºitul
Al-Qaeda ºi a ideologiei ei malefice”,
a adãugat Sarkozy. „La lupta împo-
triva criminalilor trebuie sã ia parte
toate statele, în special cele musul-
mane, care se confruntã cu aceastã
problemã”, a încheiat Sarkozy.
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Anunþul tãu!
Angajez farmacist pentru mediu rural, sala-
riu foarte bun + transport, permisul de con-
ducere constituie avantaj. Telefon: 0746/
207.576  (000906).
ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A MU-
NICIPIULUI CRAIOVA, anunþã valorificarea prin
licitaþie publicã, cu strigare, de bunuri aparþinând
urmãtoarelor firme: S.C. ABC COSMETIC SRL:
PEUGEOT 307/2005 – 14.000 lei, autoutilitarã
MERCEDES 2006 - 30700 lei. SC ALDARO CON-
STRUCT SRL: FORD MONDEO/2002 -13.000 lei;
DACIA DOBLE /2004 -7000 lei.  SC CASA VIVA
SRL:  maºinã de gãurit - 9700; flex – 400 lei;
maºinã aplicat canturi - 9800 lei; 3 maºini de rin-
deluit - 700 lei; maºinã de ascuþit  pânze - 700
lei; generator current - 400 lei; ferestrãu  circu-
lar - 1200 lei. SC C D A LINE SRL: PEUGEOT /
2004 - 20800 lei. SC PUBLIMEDIA ADVERTISING
SRL: 36 maºini cusut, surfilat, 2 mese cãlcat /
20200 lei; autoturism DAMAS /1997/1850 lei. SC
PLASTX SRL: maºinã sudurã PLX 3000 - 119500
lei; maºinã transformare mase plastice - 10860
lei.  SC LG VIL  SRL: calculator cu imprimantã –
590 lei. SC LION VIDEO  SRL: copiator KONICA -
6800 lei. SC MOD IRIS SRL: 24 maºini de cusut –
4895. SC  MITRIADES  SRL:  magazin universal
ºi  teren intravilan 455 mp – LIPOV / Dolj - 69145
lei. Pentru participarea la licitaþie, ofertanþii vor
trebui sã depunã în plic închis cu cel puþin o zi
înainte de licitaþie respectiv pânã în ziua de
16.05.2011, ora 16,30, urmãtoarele documente:
ofertã de cumpãrare, dovada plãþii taxei de par-
ticipare, reprezentând 10% din preþul de porni-
re a licitaþiei,  dovada (certificat de atestare fis-
calã), emisã de creditorii fiscali, cã nu au obliga-
þii fiscale restante faþã de aceºtia, împuternici-
rea persoanei care îl reprezintã pe ofertant pen-
tru persoanele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eli-
berat de Oficiul Registrului Comerþului iar pen-
tru persoanele  juridice strãine, actul de înmatri-
culare tradus în limba românã. Licitaþia va avea
loc în data de 17.05.2011, ora 10.00 la sediul
A.F.P.M. Craiova din strada “Mitropolit Firmilian”
nr. 2. Bunurile sunt libere de sarcini. Invitãm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bu-
nuri, sã înºtiinþeze despre  aceasta organul de
executare, sub sancþiunea decãderii, pânã în
ziua anterioarã licitaþiei, respectiv 16.05.2011.
Relaþii suplimentare se pot obþine de la A.F.P.M.
Craiova, camera  209, Serviciul Colectare, Exe-
cutare Silitã, Persoane Juridice, sau la telefonul:
0251 /402.207.  Preþurile nu includ TVA.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj organizeazã concurs
(examen) la sediul instituþiei din Craiova, str.
“Nicolae Titulescu” nr. 22, jud. Dolj în data
de 15.06.2011, ora 10.00 proba scrisã ºi în
data de 17.06.2011 ora 14.00, interviul, pen-
tru ocuparea unui post temporar vacant de
kinetoterapeut (contract individual de mun-
cã încheiat pe perioadã  determinatã). Dosa-
rele de concurs se primesc pânã la data de
17.05.2011, ora 16.00 la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organizare,
Salarizare – camera 3. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul instituþiei – ca-
mera 3 sau la telefon: 0251/407.009.

Consiliul Judeþean Dolj, anunþã
publicul interesat asupra depunerii

solicitãrii de obþinere a acordului de
mediu privind proiectul:

  MODERNIZARE DJ 643 A, lim. jud. MODERNIZARE DJ 643 A, lim. jud. MODERNIZARE DJ 643 A, lim. jud. MODERNIZARE DJ 643 A, lim. jud. MODERNIZARE DJ 643 A, lim. jud.
Olt – Picãturile – Murgaºi – Gaia –Olt – Picãturile – Murgaºi – Gaia –Olt – Picãturile – Murgaºi – Gaia –Olt – Picãturile – Murgaºi – Gaia –Olt – Picãturile – Murgaºi – Gaia –

Buºteni – Balota de Jos – Balota deBuºteni – Balota de Jos – Balota deBuºteni – Balota de Jos – Balota deBuºteni – Balota de Jos – Balota deBuºteni – Balota de Jos – Balota de
Sus – VSus – VSus – VSus – VSus – Veleºti, km 33+300 ÷eleºti, km 33+300 ÷eleºti, km 33+300 ÷eleºti, km 33+300 ÷eleºti, km 33+300 ÷

44+04144+04144+04144+04144+041 amplasat pe raza localitãþilor
Balota de Jos, Balota de Sus, VBalota de Jos, Balota de Sus, VBalota de Jos, Balota de Sus, VBalota de Jos, Balota de Sus, VBalota de Jos, Balota de Sus, Veleºti.eleºti.eleºti.eleºti.eleºti.

Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul ARPM

Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1 ºi la
sediul Consiliului Judeþean Dolj, str.

“Unirii” nr. 19, în zilele de  luni –
vineri, între orele 9.00 – 14.00.

Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova, str.

“Petru Rareº” nr. 1.

Consiliul Judeþean Dolj,
anunþã publicul interesat

asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a acordului de mediu

privind proiectul:
 MODERNIZARE  DJ 561 D, KmMODERNIZARE  DJ 561 D, KmMODERNIZARE  DJ 561 D, KmMODERNIZARE  DJ 561 D, KmMODERNIZARE  DJ 561 D, Km
47+000 ÷ 52+500,47+000 ÷ 52+500,47+000 ÷ 52+500,47+000 ÷ 52+500,47+000 ÷ 52+500, propus a fi
amplasat în municipiul Bãileºti.municipiul Bãileºti.municipiul Bãileºti.municipiul Bãileºti.municipiul Bãileºti.

Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, str. “Petru Rareº”

nr.1 ºi la sediul Consiliului
Judeþean Dolj, str. “Unirii” nr.

19, în zilele de  luni – vineri, între
orele 9.00 - 14.00.

Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul ARPM

Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1.

PRESTÃRI SERVICII
Recrutez personal pen-
tru a încheia orice tip de
asigurare. Comisioane
atractive. papician-
ghel@gmail.com.  Tele-
fon: 0769/651.020.
Comercializãm þiglã me-
talicã import Sueda, 4,2
euro inclusive TVA. La
cerere  facem ºi montaj.
Constatãri gratuite ºi
transport la fel. Telefon:
0766/329.503; 0748/
623.238.
Dezmembrez Dacia Die-
sel 4X4. Telefon: 0744/
136.461.
Doresc sã lucrez femeie
de serviciu cu jumãtate de
normã dupã masã de L-
V. Telefon: 0785/348.511;
0740/561.205.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0771/215.774;
0722/943.220.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã nouã, 43
mp, etaj I, balcoane, cen-
tralã proprie, termopane,
parchet, gresie, faianþã, par-
care asiguratã, negociabil.
Telefon: 0722/753.922.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecomandat
vis-a-vis de spitalul Militar
et.6 lift. Preþ convenabil.
Telefon: 0764/ 153 .424.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate etaj I,
Dezrobirii – Calafat. Tele-
fon: 0746/120.096.
Vând apartament deco-
mandat 2 camerecu îm-
bunãtãþiri la J-uri, Rovine.
Telefon: 0744/586.316.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate Braz-
dã – Amaradiei, exclus
agenþii. Telefon: 0770/
235.970.
Particular, schimb sau
vând apartament 2 came-
re parter, pretabil firmã,
zona SARA. Telefon:
0747/110.887.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, sto-
matologie, Calea Bucu-
reºti, etaj 1 /4, superîmbu-
nãtãþit, 55.000 euro. Tele-
fon: 0745/127.375.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã, etaj
2, zona Rachetã, preþ
30.000 euro. Telefon:
0785/549.746.
Vând urgent apartament
cu 2 camere, decoman-
dat, etaj II, ultracentral. Te-
lefon: 0251/412.966.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0733/
957.902.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº Tele-
fon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate etaj
4/ 4 cu acoperiº, Lãpuº,
preþ 80.000 E. Telefon:
0722/686.149.

Vând apartament 3 came-
re bilateral, parter, str. Dez-
robirii. Telefon: 0251/
546.666.
Particular, 3 camere, de-
comandate, trilateral, 2
bãi, 2 balcoane, 88 mp, îm-
bunãtãþit, centralã pro-
prie, AC, bucãtãrie mobi-
latã, 3 /4 K 38 Pãltiniº,
74.000 euro. Telefon:
0744/776.124.
Vând apartament 3 came-
re Craiova, zona Mc. Do-
nald’s, 100 mp, an construi-
re 1991. Telefon: 0723/
748.850.
Vând apartament 3 came-
re, etaj 3, cu îmbunãtãþiri,
Aleea Brâncuºi. Telefon:
0745/628.542.
Vând apartament 3 came-
re parter, decomandat, Pia-
þa Centralã sau schimb cu
garsonierã + diferenþã. Te-
lefon: 0728/309.011.

CASE
Vând sau închiriez camerã
la casã. Telefon: 0757/
427.566.
Casã de vânzare comuna
Giubega. Telefon: 0743/
024.555.
Vând casã + teren 720 mp
str. Sãlcioarei, utilitãþi. Tele-
fon: 0728/271.594.
Vând casã 4 camere cu toa-
te utilitãþile cartier Catargiu
str. „Teslui” nr. 11, Craiova.
Telefon: 0726/128.946;
0766/313.621.  (000596).
Vând casã Catargiu 3 ca-
mere, bucãtãrie, baie, ane-
xe, canalizare, gaze. Tele-
fon: 0726/376.221.

Vând locuinþã în zonã cen-
tralã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0760/611.311; 0351/
436.619; 0758/431.292.
Vând casã în Cãciulãteºti –
Dolj. Telefon: 0746/206.067.
Vând casã Bucovãþ sat Câr-
ligei. Telefon: 0765/935.706;
0747/865.389.
Vând casã Lascãr Catargiu
nr. 37 str. Str. „Rãºinari”,
50.000 E negociabil. Telefon:
0351/441.355; 0723/
537.111.
Meritã vãzutã! Vând casã 5
camere cu salã peste toate,
fântânã în curte, pomi, curte
mare în comuna Bârca,
strada „Tudor Vladimirescu”
nr. 23. Telefon: 0251/
356.071; 0733/307.027.
Vând casã vacanþã Livezi
(Podari) 6 camere, grãdinã
ºi loc casã de 4000 mp, vie,
pomi. Telefon: 0251/
522.579.
Vând casã din cãrãmidã în
Motoci, 4 camere, 2 intrãri,
2 bucãtãrii, anexe, deschi-
dere 36 m.l. cu 7500 mp
teren intravilan, preþ nego-
ciabil la vedere ºi 2200 mp
loc de casã în Uricheºti 12
E/mp. Telefon: 0251/
599.514.
Vând casã Cârcea, curte,
grãdinã, zonã centralã, preþ
negociabil. Telefon: 0751/
146.593; 0251/458.190.
Vând casã complet utilatã.
Telefon: 0748/ 195.954
Vând casã Siliºtea Crucii cu
teren 5000 mp poziþionatã
central, fântânã. Telefon:
0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.
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Consiliul Judeþean Dolj, anunþã
publicul interesat asupra depunerii

solicitãrii de obþinere a acordului de
mediu privind proiectul:

 MODERNIZARE DJ 643 D,
DN65(Bulzeºti) – Prejoi –DN65(Bulzeºti) – Prejoi –DN65(Bulzeºti) – Prejoi –DN65(Bulzeºti) – Prejoi –DN65(Bulzeºti) – Prejoi –

Înfrãþirea – Frãþila – lim.jud.Înfrãþirea – Frãþila – lim.jud.Înfrãþirea – Frãþila – lim.jud.Înfrãþirea – Frãþila – lim.jud.Înfrãþirea – Frãþila – lim.jud.
Vâlcea, km 8+000 ÷ 16+000Vâlcea, km 8+000 ÷ 16+000Vâlcea, km 8+000 ÷ 16+000Vâlcea, km 8+000 ÷ 16+000Vâlcea, km 8+000 ÷ 16+000

amplasat pe raza localitãþilor
Sãliºte, Frãþia, Stoiceºti.Sãliºte, Frãþia, Stoiceºti.Sãliºte, Frãþia, Stoiceºti.Sãliºte, Frãþia, Stoiceºti.Sãliºte, Frãþia, Stoiceºti.

Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul ARPM

Craiova, str. “Petru Rareº” nr.1 ºi la
sediul Consiliului Judeþean Dolj, str.

“Unirii” nr. 19, în zilele de  luni –
vineri, între orele 9.00 - 14.00.

Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova, str.

“Petru Rareº” nr. 1.

STAÞIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC, cu sediul în Craiova,
ªoseaua “Bãlceºti”  nr. 54, tel / fax:
0251/417.534, E-mail: simnic-
@simnicscda.ro, vinde porumb de
sãmânþã OLT ºi F376, floarea-soa-
relui Performer, iarbã de Sudan,
mazãre furajerã, ovãz, lucernã, lap-
te pasteurizat, brânzã telemea ºi
smântânã la cele mai mici preþuri.

Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare Agri-
colã ªimnic – Craiova, cu sediul în   locali-
tatea Craiova, str. “ªoseaua Bãlceºti” nr.
54, jud. Dolj, tel / fax: 0251/417.534,  scoa-
te la concurs un post de economist   (spe-
cializare comerþ/ marketing) cu experienþã
în vânzãri produse agricole de minimum 2
ani ºi cunoºtinþe în achiziþii publice.

Menþionãm cã pentru postul scos la con-
curs acceptãm ºi studii juridice.

Concursul va avea loc la data de
20.05.2011, iar dosarele de concurs se vor
depune pânã la data de 16.05.2011.

Acte necesare: cerere de înscriere la
concurs, copie act identitate, copie acte
de studii, CV.

Bibliografia ºi tematica concursului se
vor obþine de la sediul unitãþii.

Relaþii la telefon: 0251/417.534.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate  parter,
cartier Valea Roºie, stadion
Electroputere, cu aparta-
ment 3 camere decoman-
date în cartier Valea Roºie,
plus diferenþa.Telefon:0721/
814.646, 0744/362.322.
Schimb garsonierã parter,
total îmbunãtãþitã cu aparta-
ment 2 camere parter, fãrã
diferenþã. Telefon: 0756/
104.351.

TERENURI
Particular, vând teren Leam-
na de Jos suprafaþa 2950
mp. Telefon: 0766/600.108.
Vând teren 200 mp, toate uti-
litãþile, 650 E/mp. Telefon:
0722/709.347.
Vând teren Mofleni zona
Seminar 24380 mp, utilitãþi,
curent electric, deschidere,
58 m, preþ 38 E/mp. Tele-
fon: 0766/654.800.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora, “Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit
lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren Mofleni, zona
Seminar 17920 mp, utilitãþi,
current electric, 40 E/mp,
deschidere 48 m. Telefon:
0766/658.010.
Vând teren Mofleni zona Se-
minar 15830 mp, deschide-
re 24 m, utilitãþi, current elec-
tric, preþ 45 E/mp. Telefon:
0762/822.659.
Vând 350 mp teren, Daewo,
17 lungime – 18 lãþime. Te-
lefon: 0761/665.763.

Vând teren 196 mp în Cra-
iova, zonã comercialã, 8,60
mp – 22 mp. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren 500 mp, intravi-
lan, zonã bunã, Breasta,
acces utilitãþi. Telefon: 0755/
186.529.
Vând urgent teren strada
Robelor 800 mp, pretabil
construcþie birouri, deþin au-
torizaþie construcþie, preþ fix
250 E mp. Telefon: 0746/
304.876.  (000626).
Vând 500 mp intravilan lân-
gã depoul C.F.R. eventual
schimb cu apartament 2 ca-
mere plus diferenþã, preþ
250 E mp. Telefon: 0720/
090.187.  (000625).
Vând  800 mp, peisaj miri-
fic, case vacanþã, 12 km,
Craiova, 5000 E, apã, cu-
rent, asfalt, între dealuri. Te-
lefon: 0721/491.546.
Vând 3.500 mp teren intra-
vilan, la strada principalã, în
zona vilelor, în Popoveni, cu
deschidere de 23 m la stra-
dã. Preþ convenabil. Relaþii
la telefon:  0723/546.694.
Vând 1 ha teren, tarlaua 58,
în zona gara Pieleºti, preþ 2
euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 4800 mp tarlaua 58,
în zona gara Pieleºti, preþ 4
euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua 55,
în zona Q-Fort Pieleºti, preþ
4 euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 4000 mp Iºalniþa, preþ
4 euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.

Vând teren 3,15 ha, planta-
þie pomi pe marginea lacu-
lui Fântânele. Telefon: 0726/
376.221.
Vând  2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând 600 mp cu 30 pomi
fructiferi localitatea Basarabi,
str. Calea Craiovei, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0735/846.463.
Vând teren 5000 mp Preaj-
ba. Telefon: 0253/270.291.
Vând pãdure stejar 115 hec-
tare cu posibilitatea de a
achiziþiona încã 90 hectare
în aceeaºi zonã. Telefon:
0727/781.162.
Vând teren 900 mp sau par-
celat str. „Meriºorului” lângã
pãdurea de salcâmi. Tele-
fon: 01740/217.466.
Vând 20 ha de teren 15 km
de Craiova, preþ avantajos.
Telefon: 0728/053.012;
0744/319.449; 0747/
115.485.
Vând teren cu casã zona A
fãrã intermediari. Telefon:
0770/661.161.  (025934).
Teren industrial Cârcea,
6.000 mp, la drumul euro-
pean Craiova - Caracal,
gaze ºi curent electric, douã
deschideri 30 metri. 21 Euro/
mp. Telefon: 0720/880.466.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Papuc 2 locuri, fabri-
cat 1997, GPL omologat, sta-
re bunã de funcþionare. Te-
lefon: 0723/574.541.
Vând Dacia Papuc an fabri-
caþie 1998, culoare alb, ca-
tegorie autoutilitarã, 2 locuri,
caroserie furgon, 48.000
km la bord, preþ 4.500 lei,
negociabil. Telefon: 0744/
995.249.

Vând Tico 2001, cuuloare
alb, stare ireproºabilã. Tele-
fon: 0761/665.763.

STRÃINE
Vând VW Passat 2.0 TDI,
culoare argintie, an de fabri-
caþie 2008, preþ 13.500 euro
negociabil. Relaþii la telefon:
0740.09.65.73.
Vând Fiat Panda Dinamic.
Telefon: 0722/350.664.
Vând urgent Peugeot 206
CC. Cabrio din 2001, ben-
zinã, înmatriculat în Ro, acte
în regulã, preþ 4000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
552.798 sau 0769/622.440.
Vând urgent Dodge Ram
din 1998 pe GPL ºi benzi-
nã, înmatriculat în Bulgaria,
8000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/552.798 sau
0769/622.440.
Vand Hyundai Lan-
tra,120.000 km, anul
2000, aer condiþionat,
geamuri ºi oglinzi elec-
trice, închidere centra-
lizatã, ABS, servo direc-
þie, proectoare ceaþã,
alarmã, jante aliaj. Tele-
fon: 0769/651.020.
Vând Mercedes C 180, ben-
zinã, înmatriculat în Româ-
nia, primul proprietar, an de
fabricaþie 1996, 4500 euro,
negociabil. Telefon: 0768/
952.380.
Vând VW Passat CC, culoa-
re neagrã, preþ 26.000 euro
negociabil. Relaþii la telefon
0740.09.65.73
Vând Skoda Octavia 1,61 cu
GPL, stare foarte bunã. Te-
lefon: 0744/125.779.

DIVERSE
Vând albine familii puterni-
ce 6-7 rame cu puiet, Po-
dari. Telefon: 0720/115.936.

Vând hainã imitaþie piele
nouã, mãrimea 52 – 54,
damã, preþ  50 RON, ne-
gociabil. Telefon: 0771/
385.193.
Vând lucernã verde pentru
cosit. Telefon: 0747/
124.308.
Vând motor Honda pentru
pompã sau motosapã, insta-
laþii irigat, motoare electrice
diverse, sãpun de casã, sifon
inox. Telefon: 0728/154.845.
Vând rezervor fibrã de sticlã
cu dimensiunile: 0,52 X 0,72
X 2,40 ml, negociabil. Tele-
fon: 0748/408.819.
Vând avantajos lãmâi
(pomi), canistre metal, pie-
se noi Dacia. Telefon:
0251416.455.  (000908).
Vând pãuni, ouã gâºte le-
ºeºti. Telefon: 0741/
207.796; 0766/448.379.
Vând piese pentru Ford Fo-
cus 2002 Break – uºi com-
plecte,  Haion, 2 rotii cu an-
velope 15”, spiþate – bord –
rezervor volan, tapiþerie pla-
fon, bare portbagaj, ºtergã-
toare parbriz. Telefon: 0722/
637.354, dl. Iulian.
Vând caroserie Dacia 1310
Sport 1983 – 10.000 RON
fix. Telefon: 0766/489.006 –
Dacia 1302 CARB 199, con-
venabil. Dl. Gaby, telefon:
0768/822.441.
Vând rulotã import. Telefon:
0748/777.510.  (000816).
Vând cap maºinã cusut
Ileana, stare funcþionare. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând masã (birou) pentru
calculator, preþ negociabil.
Telefon: 0728/309.011.
Vând cca. 5000 bucãþi þiglã
solzi din demolãri, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0724/
368.874; 0724/368.874.

Vând carburator Tico,
pompã basculare Saviem
–RABA, piese noi Dacia,
frigider Electrostar, piele în-
cãlþãminte, electromotor
445, alte piese. Telefon:
0721/179.420.
Vând 2 porci 180 – 200 kg.
Telefon: 0251/432.874,
dupã 18.00.  (000805).
Vând þuicã 400 10 lei/litru,
pentru nunþi. Telefon:
0754/570.421; 0734/
954.556.
Vând mobilã dormitor. Te-
lefon: 0767/009.403.
Vând bicicletã cu douã roþi
pentru copii, preþ 55 RON,
negociabil. Telefon: 0771/
385.193.
Vând frigider cu congela-
tor  Zanusi 320 litri, com-
binã muzicalã stereo 205,
calculator instruire copii,
piese noi Dacia. Telefon:
0730/870.047.
Vând maºinã de spãlat
marca Cristal puþin folosi-
tã. Telefon: 0351/800.654.
Vând 25 giurgiuvele cu
geam, fãrã toc, (pretabil în-
fiinþare serã), 5 uºi interior
(fãrã toc) ºi o cadã fontã fo-
lositã. Telefon: 0761/
689.931.
Vând ºifonier, pat fotoliu.
Telefon: 0748/095.140.
Vând camerã video Sony
DCR-HC 22E, fabricatã în
Japonia, stare perfectã de
funcþionare, preþ 1100 lei-
negociabil. Relaþii la tele-
fon: 0748/645.021.
Vând scurtã piele finã
nouã mãrimea 54, damã
/ bãrbat, 120 RON, nego-
ciabil, bicicletã montana
preþ negociabil, 180 RON.
Telefon: 0351/462.123;
0771/358.193.
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Regia Autonomã de Transport Craiova cu sediul în
str. Calea Severinului, nr. 23, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea postului vacant de ªef Secþie.

 Concursul de organizeazã la sediul RAT Craiova astfel:
- în data de 06 iunie 2011 ora 10.00 proba scrisã
- în data de 07 iunie 2011 ora 10.00 interviul
Condiþii de participare: studii superioare tehnice de

lungã duratã ºi vechime minimã în muncã de 5 ani.
Data limitã pentru depunerea dosarului de înscriere

la concurs este 27 mai 2011, ora 16.00 la sediul RAT
Craiova – Biroul Resurse Umane.

Bibliografia ºi documentele necesare pentru întoc-
mirea dosarului de concurs sunt afiºate la sediul RAT
Craiova.

Informaþii suplimentare puteþi solicita la Biroul Resur-
se Umane al RAT Craiova – 0251/506.076 interior 145.

Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic, baston
ºi plasã (toate noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Super ofertã! Promoþie! Co-
mercializãm þiglã metalicã
import Suedia la 4,2 euro/
mp cu certificat de garanþie
38 ani. Transport ºi mãsu-
rãtori gratuite la domiciliul
clientului. Telefon: 0748/
623.238; 0758/283.317.
Vând biciclete Occidentale +
reparaþii, punct de vânzare
ºi atelier vis-a vis de niversi-
tate. Telefon: 0731/746.298.
Vând mobilã diversã: cana-
pea, fotoliu pat, masã 12
persoane, frigider, centralã
Ariston + 4 caloriere fontã.
Telefon: 0770/661.161.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând obiecte colecþie – ma-
ºinã cusut Singer, tablou
pânzã anonim, pendulã
gong, tablou electric etanº
echipat  25 A. Telefon: 0351/
441.355; 0723/537.111.
Vând uºã dublã aluminiu
160 – 250. Telefon: 0721/
483.933.
Ieftin! Injector, uºã garaj
nouã din lemn, cântar ba-
lanþã, rotor alternativ dacia,
aparat foto. Telefon: 0729/
092.211.
Vând piele marochinãrie pro-
ducþie “Italia”. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

Vând clãdire solidã fostã
moarã pentru depozit – pro-
ducþie plus birouri ºi teren
gratuit, Pleniþa. Telefon:
0251/368.228.
Vând ieftin bibliotecã, toale-
tã, servantã, vitrine ºi scau-
ne sufragerie, covor (2/3),
pat fier, aspirator. Telefon:
0351/410.939.

CUMPÃRÃRI
AUTO

Cumpãr auto indiferent sta-
re ºi avariate. Telefon: 0744/
136.461.

DIVERSE
Cumpãr mobilier antichitat,
masã, scaune sufragerie lu-
crate manual, originale. Te-
lefon: 0761/192.733.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament. Tele-
fon: 0727/741.632.
Ofer cu chirie o camerã la
casã, central, prefer salariat
sau student. Telefon: 0251/
415.365.
Închiriez camerã la casã toa-
te condiþiile. Telefon: 0351/
458.224; 0755/962.862.
Ofer spre închiriere garso-
nierã cartier Brazdã – 2/10.
Telefon: 0351/424.712;
0770/973.836.
Închiriez garaj, eventual spa-
þiu depozitare, zonã semi-
centralã. Telefon: 0771/
231.677.

Apartament 2 camere de-
comandate, ultracentral, lân-
gã Romarta, balcon închis
termopan, microcentralã,
aer condiþionat, dotat cu toat
ce trebuie, liniºte ºi igienã
deplinã, înconjurat de ver-
deaþã, cu loc de parcare.
Telefon: 0756/028.300;
0722/956.600.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate cartier
Valea Roºie, stadion Elec-
troputere. Telefon: 0721/
814.646, 0744/362.322.
Ofer spre închiriere garso-
nierã cartier Brazda lui No-
vac etaj 2 – Craiova. Rog se-
riozitate. Telefon: 0770/
973.836; 0351/424.712.
Închiriez apartament. Tele-
fon: 0771/215.774; 0722/
943.220; 0755/439.772.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta,  excepþional, par-
ter, bloc, 4 camere, intrare
separatã de locatari, balcon
închis, microcentralã, alar-
mã, gresie, faianþã, pretabil
inclusive pentru douã cabi-
nete, birouri, diverse activi-
tãþi. Telefon: 0722/956.600.

MATRIMONIALE
Pensionar, 62 – 1.72 – 90,
fãrã obligaþii, doresc cunoº-
tinþã doamnã fãrã obligaþii.
Telefon: 0771/385.193.

DIVERSE
Doriþi informaþii despre apa-
ratul de ozonat? Sunaþi la te-
lefon: 0724/512.304.

Agenþia imobiliarã
 „CARMEN”

 intermediazã vânzãri,
cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case,
spaþii comerciale, te-
renuri), acte notariale
ºi cadastre. Asigurãm
întocmirea dosarelor
în vederea obþinerii de
credite pentru cumpã-
rarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de
nevoi personale. Tel.:
0251/422.916,  0251/
596.591; 0760/
512.177. Fax: 0251/
414.488. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei”
bl. 27, ap. 3. Web:
www.agentiacarmen-
.ro; E-mail: agentia-
carmen@yahoo.com
OFERTE ÎNCHIRIERI

- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai -Pelendava,
et. 2, complet mobilatã, ara-
gaz, frigider, gresie, faian-
þã, parchet, 400 lei. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Garsonierã semimobilatã
Brazda lui Novac, G-uri,
et. 7, canapea, mochetã,
aragaz, 100 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Garsonierã nemobilatã,
parter, 1 Mai-Ciupercã, re-
cent renovatã, gresie, fa-
ianþã, 100 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semideco-
mandatã, mobilatã, Brazda
lui Novac, G-uri, et. 3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.

- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac -
Spiru Haret, gresie, faian-
þã, parchet, termopan, ara-
gaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 200 euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã mo-
dest Craioviþa Nouã - Ra-
cheta, parchet, aragaz, TV,
100 Euro. Tel. 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecoman-
datã, mobilatã, Calea Bucu-
reºti - Elvila, gresie, parchet,
pat, ºifonier, aragaz, frigider,
TV, 520 Lei. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã, Ul-
tracentral - Mercur, gresie,
faianþã, termopan, aragaz,
frigider, TV, canapea exten-
sibilã, apometre, reparti-
toare, 150 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semideco-
mandatã, nemobilatã,
Brazda lui Novac - Com-
plex Vechi, et. 2, uºã me-
tal icã, impecabi lã, 110
Euro neg. Tel. :  0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! Garso-
nierã decomandatã, trans-
formatã în spaþiu comercial,
Calea Bucureºti - Piaþa
Centralã, intrare direct din
stradã, gresie, faianþã, ter-
mopan, ultrafinisatã, 550
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere ne-
mobilate, Grãdina Botani-
cã, gresie, faianþã, parchet,
200 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- IDEAL  BIROURI!!! 2 ca-
mere la casã, intrare direct
din stradã cu uºi duble, Ro-
vine - IIRUC, 60 mp, recent
renovate, parchet laminat,
termopane, baie ultramo-
dernã, 200 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.

Caut persoanã fãrã adãpost,
fãrã vicii, pentru  îngrijire 6
animale. Telefon: 0785/
840.360.

PIERDERI
Pierdut câine ciobãnesc ger-
man (lup) în vârstã de 4 ani,
de culoare negru cu galben,
în zona Brazda lui Novac.

Ofer recompensã! Sunaþi la
numerele: 0771/411.529;
0721/526.664.  (00922).
Pierdut contracte ºi împuter-
niciri avocaþiale pe numele
DUMITRESCU SORINA. Se
declarã nule.
Pierdut legitimaþiie de stu-
dent ºi carnet de student pe
numele STÃNUÞÃ GIANINA
– ALEXANDRA eliberatã de
Facultatea de Drept, Univer-
sitatea din Craiova. Se de-
clarã nule.
Pierdut carnet de stu-
dent pe numele BILERU
ªTEFÃNIÞÃ  CRISTINEL,
eliberatã de Facultateade
Drept, Universitatea din
Craiova. Se declarã nul.
SC DALISE SRL Craiova J16/
178/2001 CUI 13784198
anunþã pierderea Certificatu-
lui Constatator cu nr. 28254/
09.05.2005 ºi nr. 17702/
12.03.2009. Se declarã nule.
Pierdut certificat de în-
matriculare ºi carte de
identitate pentru rulota
Knaus  DJ 07 XZC. Se
declarã nule.



14 / cuvântul libertãþii miercuri, 4 mai 2011publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

- Agenþia imobiliarã -
Business Center

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Decomandatã, Calea Bucu-
reºti (zona Pieþei centrale),
bloc nou, etaj 1/6, 45 de m.p.,
îmbunãtãþitã. Telefon:  0351/
425.131; 0740/168.084; 0786/
408.777
Garsonierã decomandatã,
Valea Roºie, zona Inde-
pendenþa, etaj 3/4, 38 de
mp., curate, fara îmbunãtã-
þiri. Preþ: 118.000 de lei, ne-
gociabil. Telefon: 0351/
425.131, 0740/168.084,
0786/408.777.
Garsonierã semidecomanda-
tã Corniþoiu, etaj 2/4, bloc din
1980, 28 de m.p., complet re-
novate în 2009. Preþ: 95.000
de lei negociabil. Telefon:
0351/425.131, 0740/168.084,
0786/408.777.
Decomandatã ultracentral
(Prefecturã - Filamornicã), etaj
6/6, acoperiº din construcþie,
parchet, gresie, faianþã, ter-
mopan, bloc nou, 38.000 de
euro negociabil. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Douã decomandate Rovine,
zona Poºtã, etaj 1/4, termo-
pan, gresie, faianþã, uºã me-
talicã, parchet, bloc din 1980.
Preþ: 43.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã decomandate, Corniþo-
iu, etaj 3/4, gresie, faianþã ter-
mopan, uºã metalicã, 41.000
de euro. Telefon:  0351/
425.131; 0740/168.084; 0786/
408.777.

Douã decomandate ultracen-
tral,  zona Teatrului Naþional,
bloc din 1984, etaj 2/6, îngrijit,
57.000 de euro negociabil.
Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã camere, semideco-
mandate confort 1 sporit, Cra-
ioviþa Nouã, etaj 4/4, izolaþie
nouã, gresie, faianþã, termo-
pan, uºã metalicã, 57de m.p.
Preþ: 147.000 de lei negocia-
bil. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.
Douã semidecomandate, Ca-
lea Bucureºti, etaj 4/4, aco-
periº tablã, fãrã îmbunãtãþiri.
Preþ: 130.000 de lei. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã decomandate, Casa
ªtiinþei, etaj 1/4, gresie, faian-
þã, termopan, uºã metalicã,
bloc nou, 46.000 de euro. Te-
lefon: 0351/425.131; 0740/
168.084;  0786/408.777.
Douã camere semidecoman-
date, Brazdã, zona ºcolii 24,
etaj 3/4, gresie, faianþã, termo-
pan, parchet, instalaþii noi, uºã
metalicã, 36.000 de euro. Te-
lefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã decomandate, Craiovi-
þa,(de la Orizont cãtre rocadã),
etaj 1, bloc cu patru etaje, în-
grijit, mici îmbunãtãþiri. Preþ:
145.000 de lei negociabil. Te-
lefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã decomandate – LÃPUª
– Calea Bucureºti, etaj 1/6,
bloc nou, termopan, uºã me-
talicã. Preþ: 165.000 de lei
(38.500 de Euro). Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.

3 - 4 CAMERE
3 camere decomandate, Ca-
lea Bucureºti, str. “Înfrãþirii”,
etaj 1/4, bloc nou, microcen-
tralã, termopan, gresie, faian-
þã, uºã metalicã, baie, grup
sanitar de serviciu. Preþ:
73.000 de euro negociabil.
Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
3 camere decomandate,
Craioviþa, zona Bigul Nou,
parter/4, bloc nou, micro-
centrralã, termopan, curat,
douã grupuri sanitare. Preþ:
47.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
3 camere semidecomanda-
te, Calea Bucureºti, zona
KAUFLAND, etaj 4/10, fãrã
îmbunãtãþiri, bloc din 1979,
curat. Preþ: 175.000 de lei
negociabil. Telefon:  0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Decomandat, Brazdã, zona
rocadã, repartitoare de cãl-
durã, bilateral, parchet, baie,
grup sanitar de serviciu, etaj
4/4, izolaþie bunã. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.

Decomandat, 1 Mai, zona Sara,
etaj 4/4, curat, bloc nou, bila-
teral, 65.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.

TERENURI
Intravilan Robãneºti, (15 km
de Craiova), între case, front
stradal 19.5, suprafaþã 1950 de
m.p., cadastru, carte funciarã.
Preþ: 15.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Extravilan Goieºti, situat pe
partea stângã în dreptul Bor-
nei km 18 pe drumul naþional
Craiova-Vâlcea, 30.000 de
m.p., douã deschideri, o des-
chidere la drumul asfaltat Cra-
iova - Bãlceºti - Vâlcea de
59.7 de m.l., iar cealaltã des-
chidere la un drum de pã-
mânt, 58 de m.l., cadastru,
carte funciarã, parcelabil la
jumãtate. Preþ: 1 eur/m.p. Te-
lefon: 0351/425.131; 0740/
168.084;  0786/408.777.
1000 de m.p. intravilan, Malu
Mare, zona U.M. Fãcãi, ca-
dastru, carte funciarã, deschi-
dere 15 m.l., parcelabil la ju-
mãtate, preþ: 15 euro /m.p. Te-
lefon: 0351/425.131; 0740/
168.084;  0786/408.777.
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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia organizeaza seminarii in
cadrul proiectului  “Antreprenoriat, initiativa si dezvoltare pentru Oltenia’’, pro-
iect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3 ,, Cresterea adapta-
bilitatii lucratorilor si a intreprinderilor’’ DMI 3.1.’’ Promovarea culturii antre-
prenoriale’’.

Calendarul de desfasurare a seminariilor este urmatorul:
Craiova–30 mai 2011
Slatina–31 mai 2011
TarguJiu–09 iunie 2011
Drobeta-Tr. Severin– 10 iunie 2011
Seminariile se adreseaza studentilor in an terminal, masteranzilor si tinerilor absol-

venti, potentiale persoane care doresc sa-si deschida o afacere.
Termenul-limita pentru inscrieri: 25.05.2011
Pentru informatii suplimentare accesati site-ul http: www.adroltenia.ro, tel/fax:

0251.411.869; 0251.412.780 sau la sediul ADR S-V Oltenia: Craiova, Aleea Teatrului
nr.2 A.

Investeste in oameni !

COMUNICAT DE PRESA
Incepand cu data de 01.05 2011, pensionarii cu
domiciliul in Municipiul Craiova si cu un cuantum al
pensiei de pana la 800 lei beneficiaza de subven-
tionarea cu 80% din pretul abonamenetelor pe
mijloacele de transport in comun ale R.A.T. Craiova.
Pensionarii cu un cuantum al pensiei intre 800 si
1300 lei beneficiaza in continuare de subventiona-
rea abonamentelor cu 50% din pretul acestora.

- CHILIPIR!!! Apartament 2
camere decomandate, Ro-
vine - Wiesana, recent zu-
grãvit, cablu, internet, tele-
fon, apometre, repartitoare,
termopane, 500 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Apartament 2 camere com-
plet mobilate ºi utilate, Cra-
ioviþa - Orizont, et. 3, ter-
mopan, gresie, faianþã, pat
dublu dormitor, sifonier, apo-
metre repartitoare, balcon
închis în termopan, 130
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, Ca-
lea Severinului - ªcoala nr.
12, et. 3, complet mobilat ºi
utilat, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 200 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Apartament 2 camere mo-
bilate, Ultracentral - Primã-
rie, recent zugrãvit, aragaz,
frigider, TV, 700 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Apartament 2 camere mo-
bilate, utilate, Brazda lui No-
vac - Guliver, gresie, faian-
þã, termopan, aragaz, frigi-
der, TV, 150 Euro. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mo-
bilate, Sãrari - Apollo, et. 1,
gresie, faianþã, parchet, ara-
gaz, frigider, TV,  700 Lei.
Tel.: 0251-59.65.91; 0760-
51.21.77.
- Apartament 2 camere, 1
Mai - Ciupercã, et. 3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat, toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.

- Apartament 2 camere mobi-
late ºi utilate, Craioviþa Nouã
- ªcoala nr. 34, et. 4, aragaz,
frigider, termopan, gresie, fa-
ianþã, 550 Lei. Tel.: 0251-
59.65.91; 0760-51.21.77.
- LUX!!! Apartament 2 came-
re semidecomandate, Braz-
da lui Novac - Sanepid, par-
ter cu balcon, recent renovat,
baie ultramodernã, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, frigi-
der, TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 190 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere, re-
cent zugrãvit, 1 Mai – Insulã,
et. 4, complet mobilat, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, frigi-
der, TV, maºinã de spãlat, 180
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã
sau nemobilatã, pe termen
lung, ofer 100 - 120 Euro. Tel.:
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Familie serioasã, cãutãm
GARSONIERÃ pe termen
lung, în orice cartier al Craio-
vei. Aºteptãm ofertele dvs. la
Tel.: 0251/596.591;  0760-
51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã.
Ofer 150-300 Euro. Tel.: 0251/
596.591;  0760-51.21.77
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã, 20 – 200 mp Tel.:
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau aparta-
ment 2 camere, mobilat sau
nemobilat, Brazdã, Rovine, 1
Mai, Calea Bucureºti, Calea
Severinului, Craioviþa Nouã.
Tel.: 0251/596.591;  0760-
51.21.77.
- Caut cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.:
0251/596.591;  0760-51.21.77.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA CAMPIONILOR - SEMIFINALE - MANªA SECUNDÃ

MANCHESTER UNITED - SCHALKE 04    (ÎN TUR 2-0)
Stadion: Old Trafford, astãzi, ora 21:45, TVR 1

Echipe probabile

Arbitru: Pedro Proenca (Portugalia).

Van der Sar – Fa-
bio, Ferdinand, Vi-
dici, Evra – Scholes,
Carrick, Giggs,
Park– Rooney, Her-

nandez. Antrenor: Alex Ferguson.

Neuer – Uchida,
Matip, Metzelder,
Sarpei – Farfan, Pa-
padopoulos, Jurado,
Baumjohann – Edu,
Raul. Antrenor: Ralf Ragnick.

L-a cumpãrat în iulie 2007 de la ªahtiorul lui Mir-
cea Lucescu fãcând cea mai scumpã achiziþie din is-
toria clubului. Stuttgart a plãtit atunci 7 milioane de
euro, dar acum nu se mai uitã la bani ºi l-a pus pe lista
de transferãri pe Ciprian Marica. Ieºit complet din pla-
nurile antrenorului Bruno Labbadia în urma conflic-
tului din februarie, atacantul român poate pleca la fi-
nele stagiunii pe o sumã modicã.

Cotidianul L’Equipe a dezvãluit ieri cã „internaþi-
onalul român de 25 de ani (47 de selecþii ºi 14 goluri)
a devenit indezirabil la clubul german din cauza lip-
sei de profesionalism. Marica ar putea ajunge la PSG.
Cel puþin aºa lasã de înþeles gruparea ºvabã, care îl va
ceda la varã pentru douã milioane de euro”. Cifrã sub
jumãtate din cotaþia actualã a românului oferitã de site-
ul specializat transfermarkt.de!

Marica, al cãrui contract expirã la 30 iunie 2012, a
jucat în acest sezon 24 de meciuri pentru VfB în toate
competiþiile, marcând 6 goluri, trei în campionat ºi 3
în Europa League. În total, în cele 4 sezoane din Bun-
desliga, „tricolorul” a reuºit 19 goluri ºi 17 pase deci-
sive în 93 de partide disputate.

Cu doar 4 goluri marcate în
actualul campionat, Adrian
Mutu îºi simte periclitat viito-
rul la Fiorentina ºi face eforturi
disperate ca sã-ºi salveze ima-
ginea pe final de sezon. Atacan-
tul român vrea cu orice preþ sã
revinã duminicã, în jocul împo-
triva Interului lui Chivu, mi-
zând pe o recuperare de pe
urma problemelor musculare
care l-au împiedicat sã evolue-
ze acum trei zile cu Udinese.

Mutu a fost supus luni seara
unui control medical, aflând cã
are în continuare o obosealã
muscularã, dar nu ºi probleme
la genunchi. “Fiorentina a de-
cis sã-i facã infiltraþii atacantu-
lui român pentru a-l avea în di-
ficila deplasare de la Milano, foar-
te importantã în lupta pentru locul
7, care ar putea fi ultimul de Euro-
pa League în funcþie de cine ca
câºtiga Cupa”, a anunþat agenþia
violanews.it. Cu alte cuvinte, sunt

Se retrage în 2012?!Se retrage în 2012?!Se retrage în 2012?!Se retrage în 2012?!Se retrage în 2012?!
Jurnaliºtii din Ucraina ºi Turcia au anunþat acelaºi

lucru: retragerea lui Mircea Lucescu în 2012. Situaþie
în care, conform mai multor publicaþii din cele douã
þãri, “Il Luce” l-a propus pe fiul sãu la Galatasaray,
echipã care l-a tot curtat în ultimul timp. Aceastã abor-
dare nu îi este necunoscutã lui Rãzvan care a ajuns la
echipa naþionalã dupã ce tatãl sãu a refuzat oferta lui
Mircea Sandu. Galatasaray îi cautã un înlocuitor lui
Hagi, iar pe lista sa se mai aflã nume ca Eric Gerets
sau Fatih Terim.

De numele lui Lucescu se leagã douã titluri ale
României obþinute cu Dinamo ºi Rapid, trei Cupe,
douã cu Dinamo ºi una cu Rapid, o promovare în
Serie A cu Brescia, douã titluri ale Turciei obþinute
cu Beºiktas ºi Galatasaray, Supercupa Europei cu Ga-
latasaray, patru titluri ale Ucrainei, trei Supercupe ºi
Cupa UEFA, toate obþinute cu actuala sa formaþie

Oficialii Oltchimului au dez-
minþit, ieri, faptul cã managerul
Constantin Roibu le-ar fi cerut ju-
cãtoarelor sã-ºi exprime votul prin
bileþele secrete în privinþa antre-
norului (cum a apãrut în unele zia-
re), dezvãluind totodatã cã lucrea-

Patronul lui Chelsea, Roman
Abramovici, a declarat cã este pre-
gãtit sã cheltuiascã pânã la 80 de
milioane de lire sterline pentru ca
din sezonul viitor londonezii sã
practice un joc spectaculos ºi
atractiv.

Rusul îºi doreºte achiziþionarea
unui mijlocaº creativ, o extremã ºi
un fundaº dreapta, el cerându-i di-
rectorului executiv Ron Gourlay sã
stabileascã o listã de jucãtori.

Printre fotbaliºtii doriþi la Chel-
sea se numãrã Cesc Fabregas, An-
drei Arºavin (ambii  Arsenal), Ga-
reth Bale, Luka Modrici (ambii Tot-
tenham), Gregory van der Wiel
(Ajax Amsterdam), Wesley Sneij-
der (Inter Milano), Thomas Muller

Aproape de PSG

Stuttgart, “gaurã” de cinci
milioane de euro cu Marica

Una dintre ultimele ºanse?
Mutu face infiltraþii pentruMutu face infiltraþii pentruMutu face infiltraþii pentruMutu face infiltraþii pentruMutu face infiltraþii pentru

a fi în teren cu Intera fi în teren cu Intera fi în teren cu Intera fi în teren cu Intera fi în teren cu Inter

mari ºanse ca “Briliantul” sã fie
titular pe “Meazza”, unde ar pu-
tea reintra dupã o foarte lungã ab-
senþã ºi Stevan Jovetici, dar ºi
Chivu, trecut pe banca de rezerve
de Leonardo în ultimele meciuri.ªahtior Doneþk, cu care mai are contract exact pânã

în vara anului viitor! În plus, Lucescu senior este
aproape de un nou titlu cu “minerii”, aceºtia având
8 puncte peste rivala Dinamo Kiev cu 3 etape pânã
la încheierea campionatului.

Planul lui Abramovici
(Bayern Munchen), Adam Johnson
(Manchester City), Matt Jarvis
(Wolverhampton), Ashley Young
(Aston Villa), Jack Rodwell ºi Ma-
rouane Fellaini (ambii Everton).

Privind aspectul, un oficial al
albaºtrilor a declarat: „Roman ºi-
a dorit mereu sã vadã cum echipa
joacã spectaculos. Preferã un meci
atractiv, decât o partidã muncitã ºi
o victorie cu 1-0”.

Actualmente, cu 3 etape pânã la
tragerea cortinei peste „Premier
League”, Chelsea se aflã pe locul
secund, cu 70 de puncte, la 3 „lun-
gimi” de liderul ºi campioana en-
titre Manchester United, formaþie
pe care o va întâlni în acest wee-
kend, în deplasare.

HANDBAL (F)
Nu pleacã de la Oltchim!

Voina, reconfirmat
zã alãturi de Radu Voina la pro-
iectul pentru sezonul viitor, unul
în care obiectivul va fi tot jucarea
finalei Ligii Campionilor.

“Trãim în România ºi zvonisti-
ca este la loc de cinste, se lansea-
zã foarte multe informaþii nefon-

date, singurul scop este de a de-
stabiliza echipa. Am discutat cu
conducerea clubului, se lucreazã la
noul sezon cu unele modificãri ce
trebuie fãcute, þinând cont cã se-
zonul pe care îl vom încheia nu a
fost fructuos în Liga Campionilor.
Ca în orice viaþã de familie ºi echi-
pã, mai trebuie sã fie ºi schimbãri”
a spus Radu Voina.

“Nu mã surprinde, este în obiº-
nuinþa presei de scandal sã iasã cu
ceva nou. Clubul a dat pe site un
comunicat de presã în care dez-
minte tot ce s-a zvonit în acel arti-
col. Ca de fiecare datã, ne gândim
la viitor, la obiective de perfoman-
þã, bãnuiesc cã Radu Voina este
tentat sã rãmânã, pentru cã antre-
neazã Olchimul ºi implicit 90 la
sutã din echipa naþionalã. Oltchim
are antrenor, Radu Voina a fãcut
programul de pregãtire în interse-
zon ºi ºi-a fixat pentru sezonul ur-
mãtor aceleaºi obiective ca ºi în
acest an” a declarat ºi preºedinte-
le interimar Petre Berbecaru.



Pase scurte, pase lungi
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Invitat telefonic la postul locul
Gtv, patronul Universităţii Craio-
va, Adrian Mititelu, a speculat
momentul pentru a lămuri posibi-
litatea cedării clubului către un alt
om de afaceri, mai potent, care
să readucă Ştiinţa la nivelul pre-
tenţiilor suporterilor săi. Astfel,
Victor Piţurcă şi ai săi, nominali-
zaţi de Mititelu ca doritori de achi-
ziţionare a pachetului majoritar la
Universitatea, nu au nicio şansă,
după spusele actualului patron, să
conducă gruparea înfiinţată în
1948. Mititelu nu a lăsat nicio
portiţă de speranţă celor care vor
să vadă echipa din Bănie luptân-
du-se pentru titlul de campioa-
nă sau evoluând în cupele euro-
pene, confirmând faptul că Uni-
versitatea a ajuns afacerea fa-
miliei sale, indiferent de
potenţa financiară
a acesteia: „Echi-
pa asta e a mea
şi a copiilor co-
piilor copiilor

Aurele, cu cine
te măriţi acum?

 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I “BERGENBIER” - ETAPA A XXX-A

F.C. TIMIŞOARA 30 15 14 1 54-33 59
OŢELUL Galaţi 30 17 7 6 39-22 58
F.C. VASLUI 30 16 9 5 44-24 57
DINAMO 30 14 8 8 61-45 50
STEAUA 30 14 8 8 40-25 50
RAPID 30 13 10 7 38-20 49
GAZ METAN 30 12 11 7 36-29 47
CFR Cluj 30 10 11 9 43-36 41
F.C.M. Tg. Mureş 30 11 8 11 32-37 41
“U” Cluj 30 11 8 11 43-50 41
ASTRA Ploieşti 30 8 14 8 29-28 38
F.C. BRAŞOV 30 8 13 9 29-33 37
PANDURII 30 8 10 12 32-41 34
GLORIA Bistriţa 30 8 8 14 31-44 32
“U” CRAIOVA 30 7 8 15 32-41 29
VICTORIA 30 4 10 16 30-54 22
UNIREA 30 5 7 18 19-51 22
SPORTUL 30 6 2 22 30-49 20

„L-am dat afară prin
SMS l-am pus din nou
tot prin SMS”, aşa a

explicat, glumind si-
nistru, Mititelu „ne-

gocierile” cu Aurică
Ţicleanu, pus iar antrenor de avarie
la Universitatea. Antrenor, comenta-
tor, preşedinte, din nou antrenor,
marionetă, mop, cârpă – alegeţi func-
ţia pentru universalul Chiose. „Este
prea bun pentru societatea româ-
nească, nu este compatibil cu gândi-
rea asta de la noi” spunea acelaşi
Mititelu despre Ţicleanu pe vremea
când îl înştiinţa prin mesaj telefonic
să-şi ia tălpăşiţa de la Craiova. În re-
plică, Aurel gâdilă şi el fibrele senti-
mentale ale patronului. „Mititelu mi-
a spus că mă regretă”, „Mititelu e un
nebun frumos”, „Mititelu m-a luat la
sentiment”, „M-a cerut de nevastă, a
trebuit să cer acordul naşilor” sunt
reacţii cu accente gay ale unei foste
glorii craiovene care pare să-şi fi pier-
dut orice urmă de personalitate, de
onoare sau de orientare în prelungi-
tul său periplu arab. Ţicleanu oferă
impresia că poţi să faci orice cu el,
să-l terfeleşti în ultimul hal, să ştergi
cu el pe jos fără să aibă vreo reacţie
Experienţa printre cămile ne relevă un
Chiose pierdut de realitate. Ecoul
golului său cu Bordeaux a dispărut
de mult, lumea nu mai trăieşte din
amintiri, pentru că prezentul doare.
Doare şi mai rău când vezi glorii ale
Craiovei Maxima precum Ţicleanu
călcându-şi în picioare orice fărâmă
de demnitate. Ţicleanu spunea după

ETAPA A XXXI-A

Azi
Unirea Urziceni – Victoria Brăneşti – ora 14.30 (GSPTV)
FCM Târgu Mureş – Pandurii – ora 16.30 (GSPTV)
FC Braşov – Astra – ora 18.30 (Digisport)
Steaua – Rapid – ora 20.30 (Digisport)

Joi
Gloria Bistriţa – Gaz Metan – ora 15.30 (GSPTV)
U Cluj – Sportul – ora 17.30 (GSPTV)
FC Vaslui – Poli Timişoara – ora 19.30 (Digisport)
Oţelul – U Craiova – ora 21.30 (Digisport)

Vineri
Dinamo – CFR Cluj – ora 20.20 (Antena 1)

Miliardari din toate ţările, resemnaţi-vă!

Mititelu: „Universitatea e a mea şi a copiilor, copiilor, copiilor mei!”
Nu contează performanţa, Ştiinţa e doar o afacere de familie

eşecul cu Braşovul că nu mai sunt
şanse de salvare, că ar trebui înce-
put un nou proiect cu tineri: „Retro-
gradarea ar fi un prilej pentru tinerii
din lot să demonstreze ce pot” a fost
fraza şocantă a preşedintelui-antre-
nor. Poate că Aurel cu capul chel nu
a fost prin preajma echipei în ultimii
ani, dar tocmai asta se petrece de vreo
cinci sezoane: aşteptăm să crească
nişte copii zbătându-ne an de an la
retrogradare. Chiose, mai mai încer-
cat asta, nu merge fără bani, fără oa-
meni capabili! Copiii au crescut şi au
ajuns pe la Steaua şi Dinamo, fie că
Mititelu a vrut să-i vândă sau a fost
obligat de sărăcie să renunţe la ei.
Da, copiii Craiovei, crescuţi la Cen-
trul de Copii şi juniori aflat în subor-
dinea Consiliului Judeţean, nu pot
evolua într-un climat infestat, în care
mişună specimene precum Ţicleanu.
În ’94 Ştiinţa începea sezonul cu Chio-
se antrenor şi se îndrepta sigur spre
liga secundă dacă Piţi nu era chemat
să îndrepte lucrurile, respectiv să se
bată la titlu. Pe vremea lui Neţoiu,
din postura de preşedinte, Chiose a
girat genocidul „Comandatului”. De
data aceasta, Ţicleanu va retrograda
Craiova din ambele posturi, de pre-
şedinte şi de antrenor, deşi în realita-
te, el a avut una singură – de mario-
netă. Un incompetent aciuit prin stu-
diouri de Champions League care a
antrenat liga a şaptea de cămile ne
spune că ar trebui să înceapă un nou
proiect tocmai cu oamenii care au ucis

speranţele suporterilor. Ca un preşe-
dinte „vertical”, Ţicleanu şi-a prote-
jat antrenorul instalându-se el însuşi
pe banca tehnică. Ce să facă şi el,
tocmai îl ceruse iarăşi Mititelu de ne-
vastă. Noaptea, după ce fraţii Cos-
tea au regurgitat pizza la cantona-
ment, Mititelu i-a interpretat o sere-
nadă la balcon (scuze, dar cine ştie?!)
preşedintelui său, care lasciv a co-
borât în braţele patronului pe banca
tehnică. După meci, Ţicleanu nu a
dat explicaţii şi s-a mulţumit să tacă
mâlc trimiţând un alt preş din cadrul
clubului, Săndel Tăbârcă, să facă
treaba murdară la conferinţa de pre-
să. Aşadar, Reghe l-a săpat pe Na-
poli, Ţicleanu pe Reghe şi Mititelu i-
a maimuţărit pe toţi. 25.000 de oameni
veneau să vadă Craiova lui Piţurcă
pierzând cu Bistriţa, Vasluiul, Gala-
ţiul, iar 200 de inşi s-au rătăcit pe „Ion
Oblemenco” la succesul de proporţii
al lui Chiose cu Urziceniul. Lumea
miza pe profesionalismul lui Piţi, îi
simţea personalitatea, nu vrea alte ma-
rionete gen Ţicleanu, Mogoşanu, Biţă,
Cioroianu, Geolgău, etc, care să sfâr-
şească demişi în cele mai hilare moduri
cu putinţă. Nu vrea valeţi care să ţină
telefonul deschis pe banca tehnică, în
aşteptarea unei indicaţii preţioase sau
să tremure de frica unui SMS. Publicul
vrea să vadă continuitate, personalita-
te, profesionalism, coeziune, onoare,
lucruri pe care Ţicleanu nu le inspiră
nici măcar când comentează Cham-
pions League la TVR.

copiilor copiilor mei. Luaţi-vă
gândul de la ea! Dacă mie mi se
întâmplă ceva, copiii mei ştiu ce
au de făcut“. Acelaşi discurs pe
model Ştefan cel Mare l-a avut nu
demult şi Gigi Becali, care şi-a
arogat pe vecie clubul din Ghen-
cea: „Eu o să plec din Ghencea
dar o să vină nepoţii mei, stră-
nepoţii, familia mea va fi aici în
vecii vecilor. Steaua va fi a mea
cum a fost Moldova a lui Şte-
fan cel Mare”. Mititelu a anun-
ţat deja că o parte din acţiuni sunt

cedate deja fiului său,
Adrian junior, care

de altfel şi-a şi in-
trat oarecum în
rol, luând loc
lângă banca de
rezerve la me-

ciul cu Unirea Urziceni.

„Piticania asta de primar mă
dă afară de pe stadion”

Mititelu nu se împacă deloc nici
cu actualul primar al Craiovei, Mă-
rinică Dincă, pe care îl acuză că nu
mai vrea să-i concesioneze arena
„Ion Oblemenco”. „Sincer, acum
îmi e dor de Solomon! În ciuda răz-
boaielor care le-am avut cu el. Piti-
cania asta de primar vrea să mă dea
afară de pe Oblemenco, unde mi-
am băgat şi sângele“. Nici expresia
aceasta nu este originală în peisajul
fotbalistic de cancan, fiind tot îm-
prumutată de la omologul stelist,
Gigi Becali, care a folosit-o tocmai
pentru a-l jigni pe Mititelu: „Pentru
că m-a enervat piticania şi gânga-
nia naibii de Mititelu, o să-i iau şi
pe fraţii Costea. O fi şi Mititelu ăsta
vreun mafiot”.

Absenteismul de pe stadion la
meciurile Ştiinţei a fost explicat de
Mititelu prin parcursul slab al echi-
pei, prin campania „Nimeni la meci”
declanşată în oraş de suporteri, dar
şi prin „intoxicările presei”, vino-
vată în mare măsură, în viziunea
lui Mititelu, de prăbuşirea echipei.
Cât despre duelul pentru salvarea
de la retrogradare cu Gloria Bistri-
ţa, Mititelu nu a anunţat că ar avea
vreun as în mânecă, ci doar mizea-
ză pe faptul că a venit timpul şi ca
Gloria Bistriţa să retrogradeze, „că
prea multe nenorociri a făcut în
fotbalul românesc”.


