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16 ani de închisoare pentru doljeanul
care şi-a ucis mama şi a îngropat-o în beci
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Un bărbat din comuna
doljeană Urzicuţa, care anul
trecut, în luna septembrie,
şi-a ucis mama pentru că
n-a vrut să-i dea bani de
băutură şi a îngropat-o în
beciul casei, a fost condamnat de Tribunalul Dolj la 16
ani de închisoare pentru
omor calificat. Se ntinţa,
pronunţată de instanţă săptămâna tre cută, nu es te
definitivă, putând fi atacată cu apel.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu îi vorbeşte actualei lui soţii de fosta lui soţie, iar
ea îi vorbeşte de viitorul ei soţ.
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Viză de legalitate
dată după
înfiinţarea
„Serviciului de
Utilităţi Publice Leu”
În comuna Leu, ies la iveală în
fiecare zi tot mai multe nereguli ale
administraţiei publice locale. În anul
2010, primarul Antonie Drăghici a
înfiinţat „Serviciul de Utilităţi Publice Leu”, fără ca proiectul de hotărâre votat de consilieri să aibă viza
de legalitate din partea Prefecturii
Dolj. Mai grav este faptul că a angajat la acest Serviciu mai mulţi
oameni şi le-a plătit salariile fără a
avea o acoperire legală în acest sens.
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Matei Vişniec, la întâlnirile
„SpectActor”:

“În teatru totul
e posibil.
Totul, totul, totul…”

Craiova:
Terapie cu
ajutorul câinilor
La Craiova a fost lansat, la sfârşitul săptămânii trecute, un nou
program educaţional, unic în România, care îşi propune implementarea terapiei cu animale în rândul
preş colarilor. Proiectul, intitulat
„Copilul şi câinele”, este organizat de Grădiniţa nr. 53 din Craiova, în parteneriat cu Asociaţia Centrul Naţional de Educare Canină şi
Asociaţia Bubbles Art. Folosită deja
cu succes în multe dintre ţările europene, terapia cu animale este
printre puţinele care au dat rezultate de peste 80%.
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Târgul de Carte
„GADEAMUS”:
final cu premii
Trofeul Presei pentru cotidianul
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actualitate

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 14 martie 2010-anunþat de BNR
1 EURO ...................... 4,2048 ............. 42048
1 lirã sterlinã............................4,8842....................48842

1 dolar SUA ................. 3,0556 ......... 30556
1 g AUR (preþ în lei) ... 138,4427 ...... 1384427

METEO

Luni, 14 martie -Max:16°C-Min:3°C

mai mult
ploaie
ploaie
însorit

Alianþa între PSD ºi PNL nu trebuie lãsatã Boc, nemulþumit de gradul de
sã se erodeze pânã la alegerile viitoare absorbþie a fondurilor europene
Preºedintele Consiliului Naþional
al Partidului Social Democrat
(PSD), Adrian Nãstase, vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor, a declarat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, cã alianþa între PSD ºi PNL nu
trebuie lãsatã sã se erodeze pânã la
alegerile viitoare, iar fãrâmiþarea
politicã în aceastã perioadã trebuie
evitatã, chiar dacã în ambele parti-

de existã „anumite formule de nemulþumire”. „Aceastã înþelegere ar
trebui sã se construiascã nu doar
de sus în jos, ci ºi de jos în sus.
Sunt unele probleme, uneori, în anumite zone ºi va trebui sã înþelegem
cu toþii cã unirea face puterea. ªi,
dacã vom face acest lucru, atunci
vom determina o reacþie înþeleaptã
ºi puternicã. Pe de altã parte, este

clar cã noi am fãcut aceastã înþelegere acum ºi pentru a evita riscurile altor posibile înþelegeri. Dar, pe
de altã parte, sigur cã trebuie sã
vedem dacã acel combustibil pe
care l-am pus acum va ajunge pânã
la alegerile viitoare. ªi, de aceea,
trebuie sã încãrcãm în câteva rânduri rezervorul organizând întâlniri
comune ale aleºilor locali, acþiuni
politice comune, tocmai pentru a nu
lãsa sã se erodeze ceea ce acum este
o formulã de speranþã”, a afirmat
Adrian Nãstase cu prilejul lansãrii
cãrþii „Codul Zambaccian 3 - Toate
pânzele jos!”. Vicepreºedintele Camerei Deputaþilor a admis cã mulþi
oameni aºteaptã, pe lângã punctele
de vedere ale reprezentanþilor noii
construcþii politice, ºi soluþiile privitoare la multe probleme apãrute.
El a anunþat cã, în aproximativ douã
sãptãmâni, se va începe lansarea
unor moþiuni simple. „Probabil în
douã sãptãmâni începem sã lansãm
moþiuni simple prin care sã arãtãm
nu doar ce criticãm, dar ºi soluþiile
noastre, tocmai pentru cã oamenii
aºteaptã de la noi nu doar o unire
aºa platonicã, o formulã platonicã,
ci una puternicã ºi eficientã”, a adãugat liderul CN al PSD.

Preºedintele PDL, Emil Boc,
le-a spus primarilor democrat-liberali prezenþi ieri la Bacãu cã la alegerile din 2012 cheia succesului o
reprezintã atragerea fondurilor europene , promiþându-le „tot sprijinul legal” pentru a accesa aceºti
bani. „Încã nu sunt mulþumit de
gradul de absorbþie a fondurilor
europene. S-au atras douã miliarde de euro în doi ani de zile, însã
este prea puþin, încã dureazã foarte mult procedura de licitaþie ºi de
implementare. De aceea mã adresez primarilor sã-i ajutãm legal cu
expertizã ºi consultanþã. Guvernul

Nãstase cãtre Boc: “Nu ne scoateþi din crizã,
cã acum cresc preþurile la toate”
Preºedintele CN al PSD, Adrian Nãstase,
prezent la Slobozia pentru a-ºi lansa o carte,
a adresat un apel ironic cãtre premierul Emil
Boc, de a nu scoate economia româneascã
din crizã, pentru cã toate preþurile cresc. „În
legãturã cu povestea asta cu crizã, eu cred

urmãtorul lucru: cã românii ºi maghiarii ar
trebui sã l roage pe Emil Boc sã nu ne scoatã
din crizã, cã în perioadã crizei preþurile erau
mai mici ºi la benzinã ºi la legume. Deci, dom’le, un apel naþional: stimate Emil, nu ne scoate dom’le din crizã, lasã-ne cã ne era mai bine

atunci. Uite acum, când ne scoþi din crizã,
cresc toate, cresc preþurile la combustibil,
cresc preþurile la legume, la fructe, lasã-ne
cã ne era mai bine. Asta cred, aºa pare, în
orice caz asta ar trebui sã i fie logica”, a declarat Adrian Nãstase.

Blaga: PDL nu are vocaþia fricþiunilor
Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a declarat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, la Constanþa,
cã indiferent de soluþia aleasã
Conveþia Naþionalã a partidului din
luna mai, când va fi aleasã conducerea formaþiunii politice, democrat-liberalii vor rãmâne o
echipã care va câºtiga alegerile
din 2012. „Ne apropiem ºi de
Convenþia Naþionalã din mai ºi
vreau sã vã spun un lucru foarte
clar: competiþia este evidentã, dar
vã garantez cã, indiferent de soluþia aleasã de partid, vom rãmâne o echipã spate în spate - cea
care de fapt va conduce partidul
spre victoria de anul viitor. Acest
partid nu are vocaþia fracþiunilor.
Sã fie foarte bine înþeles. Iar cine
mizeazã pe faptul cã într-o situaþie sau alta vor fi dezertori din
partid se înºealã. Ar fi pãcat ca
sã nu culegem foloasele acþiuni-

lor pe care le-am întreprins în
ultimii ani. Convingerea mea este
cã vom merge pe un parcurs bun
ºi, de aceea, vã rog sã nu vã faceþi griji. Vom rãmâne o echipã
puternicã la conducerea PDL naþional”, le-a spus Blaga democratliberalilor prezenþi la Consiliul
Judeþean de Coordonare (CJC) al
PDL Constanþa. El a remarcat în
context cã „PSD nu a crescut
dupã alegerile din 2008, în timp
ce PNL a crescut ceva”, adãugând cã „în politicã niciodatã 30
cu 20 nu fac 50”. ”Poate sã facã
80, dar poate sã facã ºi 30 sau
20. ªi depinde de noi. ªi vã garantãm cã ºtim ce avem de fãcut
ca sã facã 20 sau 30. Despre asta
discutãm, spre asta trebuie sã vã
orientaþi gândurile atunci când
veþi merge în cabina de vot, iar
cei care, vã spun cã e exact ca la
o cununie catolicã, au ceva de

spus pânã azi sã spunã. De mâine, sã tacã!”, a subliniat secretarul general al PDL. Referinduse la alegerile de la PDL Constan-

þa, Vasile Blaga a anunþat cã de
sâmbãtã democrat-liberalii din
acest judeþ pleacã cu „o echipã”
la conducerea partidului.

a creat un mecanism prin care primarii care nu au fonduri pot sã facã
împrumuturi la bancã cu garanþia
statului fãrã a intra în plafonul de
îndatorare. Aici va conta forþa PDL
în 2012. Am încredere în primarii
PDL, iar noi îi vom spriji legal sãºi poatã îndeplini mandatul”, a declarat Emil Boc. „Pe lângã banii
care se vor derula prin Programul
naþional de dezvoltare a infrastructurii de la Uniunea Europeanã, mai
existã 11 miliarde de euro ºi depinde doar de noi ca aceºti bani sã se
întoarcã în dezvoltarea þãrii”, a
conchis Emil Boc.
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Viză de legalitate dată după înfiinţarea
„Serviciul de Utilităţi Publice Leu”
Antonie
Drăghici

Î

n comuna Leu i es la iveal ă în fi e
care zi tot mai mul te nereguli al e
admi ni straţi ei publi ce l ocale. În anul
2010, pri marul Antoni e Drăghi ci a
înfi inţat „Serviciul de Util ităţi Publ ice Leu”, fără ca proi ectul de hotărâ-

re votat de consil i eri să ai bă viza de
l egal itate din partea Prefecturi i Dolj.
Mai grav este faptul că a angajat l a
acest Serviciu mai mulţi oameni şi lea pl ăti t salarii l e fără a avea o acoperire l egal ă î n acest sens.

cons tituirea „Serviciul de Utilităţi Public e Leu”. Evident, fără
o ac operire legală, pentru că teoretic exista şansa ca HCL 18 să
fie dată ca nelegală.

Datorii la CEZ
de 121.328,40 lei
Răspunsul lui Eugen Georgescu a ajuns la Primăria Leu la data
de 11 noiembrie 2010. Numai că
adresa în loc parvină vic eprimarului comunei Leu, Iulian Cristesc u, a ajuns la s ec retarul Primăriei, Daniel Cincă. Aş a s e face
că la data de 12 noiembrie 2010
a apărut un referat semnat de
Eugen Georgesc u cu nr. 14866
prin c are dădea ca legală „Hotărârea nr. 18/2010 – înfiinţarea
SC Serviciul Utilităţi Publice”.
Ac es t referat dovedeş te încă o
dată prietenia dintre primarul
La data de 31 mai 2010, Consiliul Local Leu s -a întrunit în
şedinţă pentru a vota un proiect
de hotărâre pentru «înfiinţarea
societăţii cu răs pundere limitată
„Servicii de Utilităţi Publice Leu”,
unde Cons iliul Local Leu va avea
calitatea de as ociat unic». În acelaş i proiect de hotărâre a fost s tabilit adminis tratorul „Servicii de
Utilităţi Public e Leu”, care era
împuternic it s ă s emneze ac tul
constitutiv, „precum şi orice document pentru îndeplinirea formelor legale la Registrul Comerţului”. Fiind împuternicit de Consiliul Local Leu, Ion Alexandrescu, în calitate de adminis trator al
„Serviciului de Utilităţi Leu”, a început de îndată demersurile de
înfiinţare la Regis trul Comerţului. Odată înfiinţat Serviciul, la
data de 5 august 2010, printr-un
proiect de hotărâre, cons ilierii
locali au aprobat „delegarea gestiuni serviciului de alimentare cu
apă al comunei Leu prin atribuire
directă către SC Servicii de Utilităţi Publice Leu SRL cu sediul în
comuna Leu înmatric ulată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Dolj, având CUI
27179928”.

La şase luni după
ce a fost votată,
HCL nr. 18 nu ajunsese la Prefectură
Surpriza a venit în luna noiembrie, când viceprimarul c omunei Leu, Iulian Cristesc u, a
trimis o sc ris oare Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj prin c are îi
avertiza cu privire la nelegalitatea unor hotărâri ale Cons iliului

Antonie Drăghici şi Eugen Georgesc u. Pe lângă faptul că societatea a fos t constituită în mod
ilegal, a dus Primăriei Leu o s erie de datorii, la data de 7 februarie a. c. SC Staţia Alimentare cu
Apă având de plătit celor de la
CEZ 121.328,40 lei, deş i, conform proc es ului-verbal din data
de 31 mai 2010, Antonie Drăghic i îi as igura pe c ons ilierii locali c ă: „Primăria nu va fi implicată c u nic i un cost”. Mai mult

Loc al, printre c are ş i
HCL nr. 18 din data de
31 mai 2010. Răs punsul trimis de fos tul prefec t, Eugen Georges cu, viceprimarului Iulian Cristesc u s una as tfel: „În privinţa HCL nr.
18 adoptată în ş edinţa
din 31.05. 2010, vă precizăm că până la această dată nu ne-a fos t înaintat dos arul de şedinţă, drept urmare Instituţia Prefectului nu s -a
putut pronunţa as upra
le ga lităţ ii ei”. M ai
exac t, fără a avea viză
de legalitate la HCL 18/
51. 05. 2010 primarul
Antonie Drăghici şi adminis tratorul Ion Alexandrescu au purces la

decât atât, „Servic iul de Utilităţi
Publice Leu”, fiind c ons tituit în
mod ilegal, a plătit din bani public i luni de zile salarii.

Au fost cheltuiţi
legal sau nu banii
publici?
În c alitate de ordonator de credite, Antonie Drăghici a fost des emnat de c onsilierii loc ali s ă
ducă la îndeplinire HCL 18
din 5 mai 2010. Acesta trebuia să s e asigure că sec retarul Primăriei Leu, Daniel
Cinc ă, va înainta dos arul
de şedinţă Ins tituţiei Prefectului J udeţul Dolj, pentru c a Servic iul Juridic
Compartimentul Verificarea
Legalităţii Actelor s ă dea
sau nu avizul de legalitate.
Abia după aceea trebuia demarate demers urile pentru
constituirea societăţii. Ce la împiedicat să respecte legea este greu de spus, pentru că aş a, c um s-a dovedit, a obţinut foarte uşor,
este adevărat c ă la şase luni
după votarea proiectului de
hotărâre, viza de legalitate
de la prietenul său Eugen
Georgescu. La mijloc sunt
bani publici, iar instituţiile
abilitate ale statului ar trebui să vadă dacă aceş tia au
fost c heltuiţi în mod legal
sau nu.
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16 ani de închisoare pentru doljeanul care
ºi-a ucis mama ºi a îngropat-o în beci
Un bãrbat din comuna
doljeanã Urzicuþa, care
anul trecut, în luna
septembrie, ºi-a ucis
mama pentru cã n-a vrut
sã-i dea bani de bãuturã
ºi a îngropat-o în beciul
casei, a fost condamnat
de Tribunalul Dolj la 16
ani de închisoare pentru
omor calificat. Sentinþa,
pronunþatã de instanþã
sãptãmâna trecutã, nu
este definitivã, putând fi
atacatã cu apel.
Cazul a fost prezentat pe larg în
paginile cotidianului nostru la data
respectivã crima respectivã îngrozind întreaga comunitate din Urzicuþa. Reamintim cã totul a pornit
de la o descoperire macabrã a poliþiºtilor din localitate, alertaþi de vecinii victimei: în beciul unei gospodãrii, sub butoaiele cu vin, a fost
descoperit cadavrul intrat deja în
descompunere al proprietarei locuinþei, Maria Popa, de 68 de ani.
Femeia locuia împreunã cu fiica sa,

Norica Miculescu (42 de ani) ºi cu
fiul ei, Nicolae Miculescu (44 de
ani), într-o gospodãrie “în Deal”,
dupã cum numesc localnicii din
Urzicuþa zona respectivã.
Vecinii povesteau cã atât mamei,
cât ºi copiilor le cam plãcea bãutura, astfel cã scandalurile la ei în casã
erau dese, de multe ori fiind “condimentate” cu bãtãi pe care Nicu
(cum îi spunea toatã lumea) le aplica celor douã femei. Cam pe la începutul lunii septembrie 2010 vecinii n-au mai vãzut-o pe Maria Popa,
însã nimeni nu s-a alarmat, pentru

cã aceasta obiºnuia sã mai plece pe
la rude, în altã comunã. Numai cã,
la un moment dat, vãzând cã nu
apare, oamenii s-au dus la Poliþie ca
sã-i anunþe dispariþia. Poliþiºtii din
comunã au discutat cu Norica, fiica femeii, care le-a spus cã mama
ei este plecatã, însã dupã ce au verificat pe la toate rudele s-a stabilit
oficial cã bãtrâna este dispãrutã.
Totul a izbucnit pe 17 septembrie, când, alertaþi de mirosul puternic ºi nu
tocmai plãcut
care venea din
beciul locuinþei, vecinii
Mariei Popa
s-au dus din
nou la Poliþie.
A fost constituitã o echipã
complexã de
cercetare
condusã de
un procuror
criminalist de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, care a ajuns
la faþa locului, iar sub unul din butoaiele cu vin din beci, îngropat sub
nisip ºi pãmânt, a fost descoperit
cadavrul bãtrânei, care intrase în
putrefacþie. Cadavrul a fost dus la
morgã pentru efectuarea necropsiei, iar din declaraþiile vecinilor sa stabilit cã principalul suspect al
crimei ar fi fiul bãtrânei.
Numai cã acesta dispãruse cam
cu o sãptãmânã înainte de descoperirea macabrã, astfel cã poliþiºtii
Serviciului de Investigaþii Criminale

din cadrul IPJ Dolj au rãmas în
localitate, sã supravegheze zona.
Ziua urmãtoare, sâmbãtã, 18 septembrie 2010, Nicolae Miculescu
ºi-a fãcut apariþia acasã, probabil
pentru a participa la înmormântare. Numai cã, în momentul în care
l-au vãzut, poliþiºtii l-au “sãltat” ºi
l-au adus la Craiova, la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, pentru a fi audiat de procurori. În timpul audierii, bãrbatul a recunoscut
cã, dupã ce a bãut, s-a apucat la
ceartã cu mama lui pentru cã nu-i
dãdea bani ºi la un moment dat a
pus mâna pe un lemn ºi a lovit-o
în cap. Dupã ce bãtrâna a decedat, a îngropat-o în pivniþã, ca sã
ºteargã urmele faptei.
Bãrbatul a fost reþinut, apoi
arestat preventiv, pe 19 septembrie
2010, iar procurorii l-au trimis în
judecatã pentru omor calificat, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj în noiembrie 2010.
Date fiind prevederile Micii reforme a Justiþiei, respectiv Legea nr.
202/2010 privind unele mãsuri pentru accelerarea soluþionãrii proceselor, judecarea cauzei a mers foarte repede, astfel cã, sãptãmâna trecutã, instanþa a pronunþat sentinþa:
Nicolae Miculescu a fost condamnat la o pedeapsã de 16 ani închisoare, plus 5 ani interzicerea unor
drepturi dupã executarea pedepsei
principale, pentru comiterea infracþiunii de omor calificat. Decizia Tribunalului Dolj nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel.
CARMEN ZUICAN

Încã douã cazuri de gripã în Dolj
Numãrul cazurilor de viroze
respiratorii ºi pneumonii a crescut ºi pe parcursul sãptãmânii trecute în judeþul Dolj. În plus, au
fost înregistrate ºi douã cazuri de
gripã B. ªi pentru cã din ce în ce
mai mulþi doljeni au ajuns la medic cu simptomele specifice, reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj recomandã în continuare limitarea accesului vizitatorilor în secþiile de spitale, iar cabinetelor medicilor de familie continuarea vaccinãrii antigripale.
Conform metodologiei în vigoare, au fost recoltate probe respiratorii pentru examen virologic ºi

la patru cazuri de infecþii respiratorii severe, care au fost investigate la Institutul „Cantacuzino” din
Bucureºti, confirmându-se douã
cazuri de gripã cu virus
B. Numãrul
total al cazurilor de viroze respiratorii
ºi gripã înregistrat
în
aceastã sãptãmânã este
mai mare decât cel din
sãptãmâna

anterioarã – 2.803 faþã de 2.665 –
ºi depãºeºte nivelul aºteptat pentru aceastã perioadã din sezon.
RADU ILICEANU
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Circula cu 125 km/h
pe “Calea Severinului”
Poliþiºtii rutieri din cadrul IPJ Dolj au organizat, la acest sfârºit de sãptãmânã, o serie de
acþiuni pentru prevenirea ºi combaterea accidentelor de circulaþie cauzate de viteza excesivã, traversãrile ºi depãºirile neregulamentare.
Pe parcursul acestor activitãþi, oamenii legii au
constatat 192 abateri de naturã contravenþionalã de la prevederile legale, pentru care au aplicat amenzi în valoare totalã de 18.648 lei, cele mai multe situaþii, respectiv 63, vizând conducerea cu vitezã neregulamentarã. Pe lângã
amenzi, oamenii legii au luat ºi mãsura complementarã a reþinerii permisului de conducere în 23 de cazuri ºi au retras 3 certificate de înmatriculare. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în timpul desfãºurãrii verificãrilor în trafic, un echipaj de poliþiºti care acþiona pe “Calea Severinului” din Craiova cu radarul, l-a depistat pe Mihail Malmare, de 37 de
ani, din municipiu, care circula, la volanul unui Volkswagen Passat, cu
o vitezã de 125 km/h. Bãrbatului i-a fost reþinut permisul de conducere
pe o perioadã de 90 zile ºi a fost sancþionat contravenþional în conformitate cu prevederile OUG 195/2002.
CARMEN ZUICAN

La spital, dupã ce s-au
rãsturnat cu motocicleta

Doi tineri au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, sâmbãtã, la prânz, dupã ce sau rãsturnat cu motocicleta, pe bulevardul “1 Mai”
din Craiova. Conform poliþiºtilor de la Rutierã, sâmbãtã, în jurul orei 12.30, Claudiu Ninã, de 18 ani,
din Craiova, în timp ce conducea o motocicletã
marca “Honda” pe bulevardul “1 Mai”, din cauza
imprudenþei ºi neatenþiei în conducere a pierdut
controlul asupra direcþiei de mers, a lovit scuarul ce separã sensurile de
mers ºi s-a rãsturnat. Din accident a rezultat vãtãmarea corporalã gravã a
conducãtorului motocicletei, care s-a ales cu un picior rupt ºi rãnirea
uºoarã a lui Gabriel ªtefãnescu, de 19 ani, tot din Craiova, pasager pe
motocicletã. Din verificãrile efectuate de poliþiºti a rezultat faptul cã motocicleta nu era înmatriculatã, iar Claudiu Ninã nu avea permis de conducere
corespunzãtor categoriei, motiv pentru care i-au întocmit acestuia acte
premergãtoare începerii urmãririi penale sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de vãtãmare corporalã din culpã, conducerea unui vehicul neînmatriculat pe drumurile publice ºi conducere cu permis necorespunzãtor, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN

Prins cu peste 80 de
litri de alcool fãrã acte

Poliþiºtii Serviciului de Investigare a Fraudelor
din cadrul IPJ Dolj, cu sprijinul lucrãtorilor SJIPI
Dolj, l-au prins, în cursul zilei de vineri, în zona
Autogãrii Nord din Craiova, pe Marius Spârlea,
28 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi, cu douã sacoºe în care avea 86
de litri de alcool dublu rafinat de 96º. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în urma cercetãrilor efectuate de oamenii legii s-a stabilit faptul cã bãrbatul, care locuieºte fãrã forme legale în Craiova, achiziþionase alcoolul din Republica Serbia ºi intenþiona sã-l valorifice în municipiul Craiova, valoarea acestuia fiind de aproximativ 1.900 lei. “Cantitatea de alcool a fost predatã reprezentanþilor Direcþiei Judeþene pentru
Accize ºi Operaþiuni Vamale Craiova în vederea confiscãrii, cel în cauzã
fiind sancþionat cu amendã în sumã de 20.000 lei în conformitate cu prevederile OG nr. 92/2003, privind Codul fiscal”, a declarat agent Amelia Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN

ITM Dolj: Informãri în
instituþiile din judeþ

Angajatori din oraºele Craiova, Bãileºti, Filiaºi, Dãbuleni ºi Segarcea, precum ºi din comunele Pleniþa, Unirea, Cãlãraºi ºi Siliºtea Crucii au
fost informaþi ºi consiliaþi cu privire la modificãrile aduse – începând cu 1 ianuarie 2011 – asupra
legislaþiei din domeniul relaþiilor de muncã privind carnetele de muncã, vechimea în muncã ºi
Registrul General de Evidenþa Salariaþilor, la iniþiativa Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Dolj. Totodatã, au
fost prezentate ºi dezbãtute modificãrile legislative privind securitatea
ºi sãnãtatea în muncã precum ºi propunerile de modificare a Codului
Muncii. „Acþiunea de informare va continua ºi în alte localitãþi”, a precizat inspectorul ºef al ITM Dolj, Cãtãlin Mohora. Printre instituþiile în
cadrul cãrora au avut loc întâlniri se numãrã Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi o parte a primãriilor din
localitãþile mai sus menþionate.
ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Şi cu „doctrina democrat-creştină”
cum rămâne?
Teodor Baconschi

MIRCEA CANŢĂR

În urmă cu ceva timp, pe la
sfârş itul anului trec ut, Teodor
Baconschi, ş eful diplomaţiei de
la Bucureşti, convins că se află
pe val, în perspectiva alegerilor
de la Convenţia Naţională a PDL, năzuia la o reaşezare doc trinară, lansând chiar proiectul „democraţiei creştine” pentru a îmbunătăţi dimensiunea răsăriteană

a popularismului actual. Era animat chiar de „reunificarea şi reconstrucţia dreptei din România”, preluând şi îmbunătăţind un
proiect de inginerie genetico-politică, la care trudise inoperant şi
Valeriu Stoica. Mai multe mişcări
coregrafice neinspirate, comise
repetat, revendic area primită a
funcţiei de prim-vicepreşedinte al

PD-L, unele eşecuri ale domeniului diplomatic pe care-l gestionează, l-au scos realmente din joc,
după toate aparenţele. Încât la recentul CNC al PD-L, de la Palatul
Parlamentului, numele lui Teodor
Baconschi nu a mai apărut în nici
una din taberele identificate, adică nici la reformişti, nici la fundamentalişti. Iar despre posibila
altoire ideologică, dată ca certă,
cu viziunea democrat-creştină, nu
s-a mai suflat o vorbă. Tocmai
când Teodor Baconschi se arăta
optimist şi propovăduia că prin
asumarea acestei viziuni „PD-L
poate să răspundă aşteptărilor
adevăratei majorităţi a românilor” (apud „Creştinism şi Democraţie” 2010, Ed. „Curtea Veche”). Poate ceea c e cerea Teodor Baconschi era o soluţie pentru un partid fără doctrină, cum
este PD-L, deşi clientela de cu-

Cum se vede Codul Muncii
de la Bruxelles?
„Prevederile din Codul Muncii exced politicilor europene, exced convenţiilor internaţionale pe piaţa muncii, la care România este parte”, a declarat, vineri, la
Craiova, europarlamentarul PSD Rovana Plumb, în cadrul conferinţei de presă.
Aceasta a criticat faptul că România nu a prezentat instituţiilor europene nici o dată
referitoare la necesitatea modificării Codului Muncii sau la măsurile efective pe
care le va lua pentru „flexibilizarea pieţei forţei de muncă”.
Pe 8 martie, Guvernul Boc şi-a asumat
răspunderea pe Codul Muncii, în ciuda protestelor în stradă ale sindicaliştilor nemulţumiţi. În aceeaşi zi opoziţia a depus o moţiune de cenzură, care urmează să fie dezbătută pe 15 sau 16 martie, după ce doar opt din
cele 144 de amendamente depuse au fost
aprobate în plen. Contestaţii la acţiunea de
asumare a răspunderii de către Guvernul
României vin şi de la Bruxelles, acolo unde,
se pare, România nu a ajuns cu nici un fel
de informaţie referitoare la modificările pe
care vrea să le aducă la o lege cu impact
social major, cum este Codul Muncii.
„Vreau să punctez faptul că prevederile
din Codul Muncii sunt total în afara politicilor europene, fie că vorbim de legislaţie, fie
de măsurile efective necesare creşterii şi
adaptabilităţii pieţei forţei de muncă. România nu a trimis nimic la Comisia Europeană,
nici un fel de dată clară către nici o instituţie
europeană, din care să rezulte necesitatea
introduc erii flexibilizării pe piaţa forţei de
muncă, nu a prezentat nici un indicator care
să demonstreze că raportul dintre rata vacantării şi a şomajului impune această măsură” a declarat Rovana Plumb.
Mai mult decât atât, potrivit europarlamentarul PSD, şedinţele Consiliului de Miniştri nu se află pe lista priorităţilor ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale,
Ioan Botiş. „La ultimele şedinţe ale Consiliului de Miniştri la nivelul Uniunii Europene,
pe domeniul muncii, cel mai recent a avut
loc în această săptămână, România participă de fiecare dată prin reprezentanţii misiunii ţării de la Bruxelles. Toţi miniştrii de profil din ţările UE vin la aceste reuniuni, România nu este însă reprezentată de ministru,

deşi prezenţa sa este absolut necesară pentru că România trebuie să dea o poziţie”, a
explicat Rovana Plumb.

Flexibilizarea sau destabilizarea
pieţei muncii?
Membră în Comisia pentru muncă şi afaceri sociale în Parlamentul European, Rovana Plumb a subliniat faptul că noile reglementări nu fac decât să amplifice gradul de
insecuritate a locului de muncă pe piaţa de
profil din România. „Regulamentul pe piaţa
muncii cuprinde drepturi şi obligaţii similare
ale angajatului şi ale angajatorului. Noua formulă asumată de Guvernul Boc nu face decât să reflecte dorinţele angajatorilor şi nu
este vorba de cei europeni, pentru că multinaţionalele europene nu au astfel de viziuni.
Principiul flexibilităţii impus de Guvernul
României, trans formă, în mod anormal,
acest principiu în nesiguranţa loc ului de
muncă. Fără măsuri fiscale şi economice,
discutăm degeaba despre un principiu al flexibilităţii”, a afirmat eurodeputatul.

LAVINIA ILINA

metrie substituie orice altă convingere. De altfel, în repetate rânduri, am auzit că „PD-L este un
partid al primarilor şi nimic altceva”, augmentând acutizarea cacofoniei doctrinare care-l zguduie.
Însuşi Teodor Baconschi spunea,
în cartea menţionată: „PD-L are
nevoie de o doctrină şi de o
identitate nouă nu numai în
statut, ci şi în mintea militanţilor, a susţinătorilor intelectuali, a electoratului său. PDL are nevoie de oameni credibili şi de politici de dreapta eficiente”. Noroc cu Emil Boc, care
îşi face timp să ne înştiinţeze, din
când în când, că este de dreapta,
după ce a fost de stânga şi nu a
fost recepţionat în 2005 de Partidul Socialiştilor Europeni. Cu toate acestea, premierul Emil Boc
vrea să apere ţara de “alianţa socialistă” (USL), adică de social-

democraţi, liberali şi conservatori,
care, dacă ar veni loa putere, ar
face praf creşterea economică insignifiantă de zero la sută. Sigur,
lumea aşteptă să vadă lucrurile urnindu-se în direcţia cea bună. În
rest, vremea arborilor doctrinari
nici nu a trecut, nici nu a sosit.Om subţire, rafinat, bine crescut,
Teodor Baconschi nu a fost înţeles de colegii săi de partid, deşi,
„ca să se dea pe brazdă, ca orice
băiat deş tept, a cultivat bunul
simţ, atitudinea civilizată”, şi deloc obedienţa greţoasă, cum l-a
văzut o ţară întreagă într-o împrejurare care nu mai trebuie
amintită. „Aruncaţi în realitatea
europeană, ne spune şeful de la
Externe, trecem examenul dacă
scoatem din manşetă fiţuica şi
din flaşnetă lozinca”. Bine grăit,
după cum ne-am convins în cazul Schengen.

Stroe: “Se alege praful de tot
ceea ce se anunţă în privinţa
ieşirii din recesiune”
Deputatul liberal Ionuţ Stroe acuză Guvernul de faptul că doreşte să devină unica
autoritatea în ceea ce priveşte economia de
piaţă şi creşterea preţurilor. Acesta a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că
Guvernul a fos t luat prin surprindere de
măsura producătorilor de combustibil, iar
acum reacţionează haotic, urmând o nouă
creştere a preţurilor tuturor bunurilor şi serviciilor “şi astfel se alege praful de tot ceea
ce se anunţă în privinţa ieşirii oficiale din
recesiune la sfârşitul luni martie”.
“Într-o economie de piaţă, preţurile bunurilor şi serviciilor se pot modifica oricând.
Unele c res c , altele
scad, pe baze economico-financiare bine fundamentate atunci când
vin din partea agenţilor
ec onomic i privaţi.
Ac eas ta în s pec ial
atunci când este vorba
de creşteri ale preţurilor. Numai că în România se pare că Guvernul doreşte să devină
unica autoritate în acest
domeniu, pentru că nu
se pot explica altfel reac ţia ş i dec laraţiile
prim-ministrului şi ministrului de Finanţe în
legătură cu ultima creştere a preţului carburanţilor la pompă de către producători, cerând imperios ANAF şi Consiliului Concurenţei să-şi continue verificările pentru că
aceste preţuri sunt majorate în mod nejustificat. Este clar că Guvernul a fost luat total
prin surprindere de această măsură a producătorilor de combustibili şi reacţionează
haotic – aşa cum ne-a obişnuit de altfel –,
fiindcă urmează o nouă creştere a preţurilor
la toate bunurile şi astfel se alege praful de
tot ceea ce anunţă în privinţa ieşirii oficiale
din recesiune la sfârşitul luni martie”, a declarat Stroe.

“Guvernul preferă să-şi trimită portăreii
în control peste control
la companiile petroliere”
Deputatul e convins că se doreşte învinovăţirea companiilor de industrie petrolieră pentru situaţia explozivă a preţurilor din toate domeniile şi ascunderea incompetenţei Guvernului în privinţa redresării ţării. “Este interesant faptul că Guvernul aduce acuzaţii uitând
pur şi simplu că doar în urmă cu o săptămână a impus, peste noapte şi fără consultarea
prealabilă a reprezentanţilor companiilor din
industria petrolieră, creşterea preţurilor la
combustibili prin schimbarea
normelor metodologice privitoare la accizarea componentei bio din benzină şi motorină.
Şi asta în condiţiile în care, anterior accizării bio a carburanţilor, Guvernul crescuse acciza pentru carburanţi, la 1 ianuarie 2011, deşi obligaţiile din
tratatul de aderare permiteau alinierea la nivelul minim de taxare din UE la sfârşitul acestui
an. În alte state europene, confruntate şi ele cu preţurile mari
la carburanţi, autorităţile se
gândesc sau chiar operează reduceri de taxe, aşa cum se întâmplă, de exemplu, în Marea Britanie, Croaţia sau Lituania.
La noi însă despre o reducere a fiscalităţii
aplicate carburanţilor pare că nu poate fi vorba, Guvernul preferând să-şi trimită portăreii
în control peste control la companiile petroliere, pe motiv că au majorat nejustificat preţurile şi au ascuns profiturile. Dacă ne gândim însă la modul în care a acţionat guvernarea Boc pentru a ieşirea din criza economică
în comparaţie cu alte state, probabil că guvernanţii noştri chiar vor să devină unici şi în
domeniul stabilirii preţurilor combustibililor”,
a conchis liberalul.

ALINA DRĂGHICI
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La BCR – “Ziua Uºilor Deschise”
B

anca Comercialã Romanã (BCR)
a organizat în acest sfârºit de sãptãmânã “Ziua Uºilor Deschise” pentru
toþi clienþii interesaþi de Programul
Prima Casa 3, aflat în faza finalã a
plafonului disponibil. BCR este lideBCR i-a invitat astfel, pe toþi
clienþii interesaþi de a accesa creditele Prima Casa 3 în unitãþile
sale, pentru a îi informa ºi consilia cu privire la paºii necesari pentru a beneficia de un credit Prima
Casã de la BCR. Lista unitãþilor
deschise este disponibilã pe
www.bcr.ro. “Clienþii care au venit în unitãþile BCR la prima ediþie
a “Zilei Uºilor Deschise”, desfã-

rul Programului Prima Casã acordând
în cadrul Programului Prima Casã 1
ºi 2, credite în valoare de peste 525
milioane EUR, adicã mai mult de o
treime din totalul împrumuturilor acordate de bãnci în cadrul programului.

ºuratã în perioada 26-27 februarie au fost în numãr mare. Câteva
sute de persoane au cerut informaþii despre Programul Prima
Casa 3. Preconizãm cã pânã la
epuizarea plafonului alocat BCR
pentru Prima Casã 3 sã acordãm
peste 1.500 de credite”, a declarat ªtefan Coroianu, director
executiv Direcþia Managementul
Produselor Retail, BCR.

BCR a primit, de la Fondul Naional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii
(FNGCIMM), cel mai mare plafon în suma totalã
de 64 milioane EUR pentru acordarea de credite în
cadrul Programului guvernamental Prima Casã 3.

10 vouchere a câte 1.000 de
euro fiecare
În etapele anterioare ale Programului Prima Casã, cei mai mulþi
dintre clienþii BCR care au beneficiat de un credit Prima Casã sunt
bãrbaþi (80%) iar perioada de creditare aleasã de cãtre clienþi este în
medie de 30 de ani (80%). Veniturile beneficiarilor de credite Prima
Casã se încadreazã între 1.500 lei
– 3.000 lei (50%). Cea mai mare
parte dintre clienþii beneficiari de
credite Prima Casã se situeazã între 25 -34 ani (66% dintre aceºtia). În cadrul celei de-a treia etape
a programului Prima Casã, valoarea medie a unui credit acordat de

cãtre BCR a fost de peste 40.000
EUR. În plus, toþi cei care solicitã
un credit Prima Casã de la BCR
pânã pe data de 14 aprilie, iar pânã
la data de 14 iunie 2011 se acordã

creditul, intrã automat în tragerea
la sorþi ce are ca premii 10 vouchere a câte 1.000 euro fiecare
(contravaloarea în lei), pentru achiziþia de electrocasnice.

Rombat – investiþii în protecþia mediului
Cel mai mare producãtor de
acumulatori auto din România,
Rombat SA, doreºte sã se implice
tot mai mult în protecþia mediului
ºi a început de anul trecut sã dez-

volte capacitatea de reciclare de la
Copºa Micã - Rebat. „Testãm
acum un cuptor cu o capacitate de
14.000 de tone de plumb pe an, de
peste trei ori mai mare decât cea

existentã, care duce capacitatea
totalã la 20.000 de tone anual.
Acest lucru ne va ajuta sã creºtem
semnificativ randamentul de recuperare a plumbului din bateriile uzate”, a declarat Ioan Repede, directorul general al Rombat SA. Potrivit acestuia, în luna martie compania va pune în funcþiune ºi instalaþia de sfãrâmare ºi sortare a
bateriilor uzate. Noua instalaþie va
funcþiona conform celor mai
bune tehnici folosite în prezent la
nivel mondial ºi va duce la creºterea randamentelor de recuperare a plumbului ºi a polipropilenei.
Rombat a investit anul trecut 7,9
milioane de Euro la Rebat Copºa
Micã, sumã destinatã creºterii capacitãþii de prelucrare a bateriilor
uzate ºi extragerii plumbului ºi altor materii prime necesare în procesul de producþie al companiei.
Punctul de lucru de la Copºa Micã

Vineri va demara „Rabla”, ediþia 2011
Programul „Rabla”, ediþia 2011, pentru
persoane fizice va demara vineri, 18 martie.
Programul porneºte cu un buget care permite casarea a 60.000 de maºini vechi, însã
poate fi suplimentat în funcþie de cererea
din piaþã. Programul Rabla 2010 a fost cel
mai consistent de pânã acum fiindcã s-au
casat 190.000 de maºini vechi ºi s-au cumpãrat 63.000 noi, din care 27.000 produse
în þarã. Aºadar, din 18 martie, doljenii, persoane fizice pot merge la REMAT pentru a-

ºi casa maºinile ºi a intra în posesia voucherelor. Guvernul a aprobat un buget de 228
milioane de lei pentru programul de înnoire
a parcului auto din România în anul 2011,
acesta putând fi suplimentat dacã va fi nevoie. Pânã la data de 31 ianuarie 2011, au
fost cumpãrate prin Programul „Rabla”
2010, 63.000 de maºini, dintre care puþin
peste 27.000 au fost produse în România.
Programul de stimulare a înnoirii Parcului
auto naþional, din anul 2010 a început pe 18
februarie anul trecut, ºi a avut un buget total de 722 milioane lei, în scopul scoaterii
din uz a 190.000 autovehicule mai vechi de
zece ani. Programul s-a adresat atât persoanelor fizice, cât ºi celor juridice, oferind
solicitanþilor din prima categorie posibilitatea achiziþionãrii unui autovehicul nou prin
cumularea a pânã la trei tichete valorice, un
singur asemenea bilet valorând 3.800 de lei.
Etapa din acest an a Programului se va derula dupã aceleaºi reguli din 2010, numãrul
tichetelor valorice acordate fiind tot de trei,
în valoare de 3.800 fiecare.

funcþioneazã din 2005, când a ºi
primit autorizaþia integratã de mediu, ca urmare a preocupãrii companiei bistriþene pentru calitatea
mediului.

Pentru 2011 – peste 2.260.000
acumulatori

Compania Rombat SA Bistriþa
a încheiat anul 2010 cu o cifrã de
afaceri de peste 280 de milioane

de lei (aproape 67 de milioane de
Euro), în creºtere cu 30% faþã de
anul anterior. Pentru 2011, producãtorul de acumulatori auto prognozeazã o cifrã de afaceri de peste 321 de milioane de lei. Anul trecut, compania a depãºit bariera de
douã milioane de baterii vândute,
ajungând la 2.135.213 unitãþi. Pentru 2011, Rombat ºi-a stabilit ca
þintã vânzarea a 2.260.000 de acumulatori auto. Aproximativ 54%
din producþia de la Bistriþa merge la export, în principal pe piaþa
francezã, unde Rombat deþine o
cotã de piaþã de 10%. Pe plan
intern, Rombat ocupã 65% din
piaþa totalã ºi 53% din segmentul after market. Compania are
sediul la Bistriþa ºi deþine nouã
centre logistice: douã la Bucure’ti ºi câte unul la Brãila, Braºov, Craiova, Deva, Iaºi, Oradea
si Râmnicu Vâlcea.

ANAF înfiinþeazã o structurã
specializatã în impozitarea
persoanelor cu venituri mari
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) va înfiinþa o structurã specializatã în impozitarea persoanelor fizice cu venituri foarte mari ,având în vedere, printre altele, asigurarea unor servicii de asistenþã ºi a unui dialog bazat pe
transparenþã în relaþia cu aceºti contribuabili. Potrivit acestui raport, în SUA,
de la primii 1% dintre contribuabilii persoane fizice cele mai bogate sau cu cele
mai mari venituri se colecteazã anual
aproximativ 40% din totalul impozitului
pe venit la nivel federal. În România, primii 1% dintre persoanele fizice plãtitoare
de impozit pe venit datorau aproximativ
20% din totalul impozitului pe venit stabilit la nivel naþional.
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Craiova: Terapie cu ajutorul câinilor
La Craiova a fost lansat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, un
nou program educaþional, unic în România, care îºi propune
implementarea terapiei cu animale în rândul preºcolarilor.
Proiectul, intitulat „Copilul ºi câinele”, este organizat de Grãdiniþa nr. 53 din Craiova, în parteneriat cu Asociaþia Centrul
Naþional de Educare Caninã ºi Asociaþia Bubbles Art.

Folositã deja cu succes în multe
din þãrile europene, terapia cu animale este printre puþinele care au dat rezultate într-un procent de peste 80%.
Proiectul presupune douã etape
–„Terapia de grup ºi terapia individualã cu ajutorul câinelui” ºi
„Micul salvator” –, urmând sã se
desfãºoare pe o perioadã de 16 luni.
Iniþiatorii programului susþin cã
terapia cu animale are numeroase
beneficii, ajutându-i pe cei mici sã
interacþioneze ºi sã se integreze cu
mai multã uºurinþã într-un grup,
sã fie responsabili ºi sã empatizeze
cu semenii lor. De asemenea, copiii vor învãþa cum sã reacþioneze

în caz de calamitãþi sau alt tip de
accidente ºi cum poate fi de ajutor
câinele în astfel de situaþii. De altfel, organizatorii sperã ca în viitorul apropiat utilizarea educaþiei alternative preºcolare sã fie implementatã la nivel naþional.

23 de copii sunt incluºi în
program

Grupul-þintã este format din 23
de copii cu vârste cuprinse între 3
ºi 7 ani de la Grãdiniþa nr. 53 din
Craiova. Zece exemplare canine din
rase diferite vor fi colegii celor mici
în lunile care urmeazã. Proiectul,
deocamdatã unul pilot, se bazeazã

pe voluntariat ºi se va desfãºura în
afara orelor incluse în programa
grãdiniþei. „Acumulând o experienþã de peste 8 ani în programe educaþionale care au implicat copii ºi
câini – proiecte destinate copiilor cu
dizabilitãþi, copiilor ºcolari ºi tinerilor, consider cã a venit momentul
sã implementãm, la nivel naþional,
ºi un proiect de terapie cu câini pentru preºcolari. Evantaiul de rase
canine utilizate aici cuprinde exemplare de Labrador, Golden Retriever, Ciobãnesc German, Cocker
Spaniol, Saint Bernard. Toþi au un
bogat palmares expoziþional ºi competiþional canin sau provin din canise cu experienþã în lucrul cu oamenii spre educarea ºi integrarea
socialã pe diferite nivele ºi specialitãþi”, a precizat Liviu Ionescu, preºedinte al Asociaþiei Centrul Naþional de Educare Caninã.

Proiectul a fost primit cu
entuziasm de copii ºi pãrinþi,
deopotrivã

Deºi terapia cu animale nu este
folositã în þara noastrã, atât copiii,
cât ºi adulþii implicaþi în proiect sau dovedit foarte interesaþi. Pãrinþii
au fost informaþi despre activitãþile
incluse în programul „Câinele ºi
copilul” în cadrul unor întâlniri pre-

Revendicãrile studenþilor,
susþinute de federaþiile europene
Organizaþia Europeanã a Studenþilor (ESU) susþine acþiunile de protest ale tinerilor din Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România
(ANOSR) desfãºurate în ultimele douã sãptãmâni.
ESU a trimis o scrisoare cãtre Guvernul României,
Ministerul Educaþiei ºi Preºedinþia României prin care
solicitã acceptarea reprezentãrii studenþilor în toate
forurile decizionale.
“Organizaþia Europeanã a Studenþilor, ca reprezentant legitim al studenþilor europeni din 38 de þãri,
îºi exprimã îngrijorarea cu privire la reducerile recente ale garanþiilor legale ale reprezentãrii studenþilor în România. Suntem ferm convinºi de faptul cã
reprezentarea studenþilor este una dintre caracteristicile unui sistem funcþional de guvernare academicã, iar aceasta trebuie sã includã participarea studenþilor în toate procesele instituþionale, inclusiv alegerea structurilor ºi funcþiilor de conducere ºi executive. De asemenea, reprezentarea studenþilor ar
trebui, dupã pãrerea noastrã, sã se extindã cãtre toate nivelurile, iar liderii lor ar trebui trataþi cu respect
ºi egalitate ºi recunoscuþi ca parteneri atât la nivel
instituþional, cât ºi la nivel naþional. Toate reformele
legale ºi sistematice din educaþie ar trebui sã aibã loc
doar dupã consultarea activã a studenþilor. Studenþii
ºi federaþiile naþionale de reprezentare sunt mai mult

decât parteneri de formã ºi factori de legitimare ºi ar
trebui recunoscuþi ca pãrþi interesate, vitale ºi importante”, se aratã în prima parte a scrisorii trimisã
de ESU cãtre autoritãþile române.

mergãtoare lansãrii oficiale. „Prezentarea unui asemenea tip de proiect în România ºi în special în Craiova a avut un impact puternic ºi
pozitiv în faþa pãrinþilor, a cadrelor
didactice, Inspectoratului ªcolar
Dolj ºi a autoritãþilor locale. Am avut
bucuria ºi plãcerea sã constat cã
toate cele 13 colege ale mele sunt
implicate activ, receptive ºi încrezãtoare în acest proiect, cu atât mai
mult cu cât activitãþile se vor desfãºura în timpul lor liber, proiectul
fiind bazat 100% pe voluntariat.
Este ceva nou atât pentru noi, cât
ºi pentru copii ºi ne asumãm responsabilitatea de a învãþa împreunã
cât mai multe despre terapia cu animale”, a declarat Irina Maria Alexandru, directoare a Grãdiniþei nr.
53 din Craiova.
Întâlnirile celor mici cu cele zece

exemplare canine vor fi fotografiate de un specialist, imaginile fiind
folosite în expoziþii tematice. „Bucuria, dorinþa, emoþia ºi entuziasmul de a lucra cu câinele, zâmbetul
ºi chiar lacrimile copiilor sunt doar
câteva dintre reacþiile pe care echipa Bubbles Art doreºte sã le surprindã prin realizarea de fotografii
profesionale la fiecare ºedinþã de
terapie. Aceste fotografii vor fi folosite în expoziþii în cadrul grãdiniþei, pentru a documenta ºi populariza impactul ºi rezultatele fiecãrei
etape a proiectului. În paralel cu
fotografiile artistice se vor face ºi
fotografii tehnice, care servesc ca
studiu de caz din punct de vedere
chinotehnic ºi psihopedagogic”, a
menþionat Corina ªuþã, reprezentant al Asociaþiei Bubbles Art.
RADU ILICEANU

Inaugurarea
Inaugurarea blocului
blocului
S200
S200 ar
ar putea
putea fifi amânatã
amânatã

Este necesarã reprezentarea de 25% în toate
forurile instituþionale
Studenþii europeni susþin chiar nevoia ca tinerii români sã aibã în continuare o reprezentare de 25% atât
în cercurile de alegere a rectorului, cât ºi în toate noile structuri cu rol în managementul instituþional.
„Îndemnãm Guvernul României ºi Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sã respecte cererile federaþiei naþionale ANOSR ºi sã garanteze o proporþie a studenþilor reprezentanþi de
25% în toate procesele de decizie de la nivel instituþional, inclusiv în alegerea funcþiilor executive,
precum cea de rector. Sã garanteze o proporþie similarã a studenþilor reprezentanþi în toate noile structuri cu rol în managementul instituþional. Sã îmbunãtãþeascã nivelul la care se realizeazã consultarea
reprezentanþilor de nivel naþional ai studenþilor. Organizaþia Europeanã a Studenþilor este o organizaþie-umbrelã a 45 de Federaþii Naþionale ale Studenþilor din 38 de þãri”, se menþioneazã în scrisoarea
ESU de susþinere a ANOSR.
De altfel, ºi federaþiile studenþeºti din
alte state europene, ºi nu numai, ºi-au arãtat susþinerea ANOSR în lupta pentru câºtigarea drepturilor studenþilor reprezentanþi. Astfel, faxuri de susþinere au fost
trimise de Serbia, Germania, Franþa, Elveþia, Lituania, Polonia, Bosnia Hertzegovina, Olanda, Norvegia ºi Israel pânã
în momentul de faþã.
Dupã aproximativ douã sãptãmâni de
proteste, organizate la nivel local, dar ºi
la Ministerului Educaþiei, liderii ANOSR
participã la negocieri cu ministrul Funeriu. În urma dezbaterilor, studenþii români
vor lua o nouã decizie în privinþa continuãrii sau suspendãrii protestelor.
CARMEN RUSAN

Clãdirea S200 din Craiova, proiectatã sã devinã parc tehnologic IT,
cu ateliere de cercetare, de creare
de soft, de spaþii comerciale, expoziþii, ar putea sã nu îºi deschidã porþile la data preconizatã, adicã în luna
februarie a anului viitor, din lipsa
banilor. Guvernul a alocat pentru
acest an doar 500.000 de lei, din
necesarul de 60 de milioane lei pentru continuarea lucrãrilor, sistate de
câteva luni. Pentru a se relua activitatea pe ºantier, conducerea Universitãþii din Craiova, care coordoneazã proiectul, susþine cã va apela
ºi la resursele proprii. Derularea lucrãrilor nu va putea fi susþinutã însã
pentru mult timp dacã nu se va suplimenta bugetul.
„Anul acesta, prin Legea Buge-

tului am primit 500.000 de lei pentru a continua investiþia la S200.
Sunt foarte puþini bani, dar eu contez pe resursele proprii ºi pe ceea
ce o sã primim ulterior. Demersurile pe care le-am fãcut cãtre minister sunt destul de susþinute ºi
insistente ºi am promisiuni cã suma
va fi suplimentatã”, a declarat prof.
univ. dr. Ion Vladimirescu, rectorul Universitãþii din Craiova.
Investiþia la blocul S200 este de
peste 75 de milioane de lei, iar pânã
în prezent firma Agercom a executat lucrãri în valoare de aproximativ 17 milioane de lei. Odatã ce
proiectul va fi finalizat, se vor crea
600 de locuri de muncã în domeniul IT.
CARMEN RUSAN
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Matei Vişniec, la întâlnirile „SpecActor”:

“În teatru totul e posibil.
Totul, totul, totul…”
Cu o sinceritate debordantă, Matei Vişniec
a mărturisit aventura uluitoare, pe punctul
de a deveni mistică, pe care o trăieşte cu lumea teatrului. Cea mai preţioasă lecţie pe
care dramaturgul a dorit să o transmită a fost
că, în acest domeniu, totul e posi bil, î ncepând cu actorii care pot depăşi uneori rigorile cenzurii şi terminând cu creatorii. Dramaturgul a vorbit fără complexe despre moInvitat în cadrul întâlnirilor “SpectaActor”, dramaturgul Matei Vişniec
s-a dovedit o prezenţă agreabilă, care
a captivat audienţa cu pledoaria sa
pentru frumuseţea actului teatral. Fiecare piesă pe care a scris-o are povestea sa, unică, pe care autorul a
expus-o cu o puternică forţă dramatică pe care a transmis-o sălii. Pentru
că două dintre cele mai bune piese
ale sale au fost jucate şi pe scena
Teatrului Naţional din Craiova, Matei Vişniec a vorbit întâi despre cum
a creat “Hot el Europ a, compl et”.
«Am fost marcat de o depeşă pe care
am primit-o la radio (n.r. – Radio France Internationale). M-a tulburat aşa
de mult încât mi-am spus: e baza unei
situaţii dramatice, am să scriu pornind de aici. În depeşă, în termeni
simpli, Fran ce Press anunţ a că în
Cecenia un grup de miliţieni omorâse un soldat. L-au b uzunărit, i-au
aflat adresa, au găsit fotografia mamei şi i-au trimis acesteia o scrisoare: „Uite, noi l-am împuşcat pe Alioşa, e mort. Dar poate vreţi să-l îngropaţi creştineşte... Nu e scump cadavrul, noi vi-l dăm, costă 2000 de dolari”. Mi s-a părut că e ceva atât de
interesat, de profund, de tulburător,
de mârşav. Mi-am spus: uite altădată
oamenii era răpiţi pentru o răscumpărare, acum se oferă cadavru l ca
răscumpărare pentru a fi îngropat. De
fapt, umanitatea a ajuns la un nivel
atât de jos, atât d e jos, încât te şi
întrebi dacă să plângi sau să râzi. Mai
bine îţi arăţi opt imismul, pentru că
dacă a ajuns atât de jos înseamnă că
nu mai are unde coborî, deci singurul drum este înspre lumină. Totul e
să fii sigur că mai jos nu se poate
co borî... Ideea e că u man itatea a
ajuns, într-adevăr, pe treapta cea mai
de jos a mârşăviei, dar trebuie să fim
optimişti pentru că de aici încolo va
fi lumină, pro gres, vom începe să
evoluăm. Şi această depeşă este întrun fel topită în această piesă a mea,
unde un vecin vrea să vândă cadavre sau oase pentru că sunt mame
care nu îşi pot face doliul», a mărturisit autorul. O poveste la fel de captivantă are şi piesa de teatru, “Occident Express”, de asemenea jucată
pe scena Naţionalului craiovean.

dul în care i s-au născut piesele, unele dintre ele create i niţial la comandă, dar sfârşind aşezate î ntr-o uriaşă metaforă. O frumoasă coincidenţă a făcut ca invitatul întâlniril or “SpectActor”, desfăşurate de Teatrul
Naţional “Marin Sorescu” din Craiova, săşi expună pledoaria pentru teatru chiar de
pe scena î n care mai pal pita decorul unei
piese jucate cu o seară în urmă.

date sau sugerate, dar acest fapt
nu a impietat actul creator. O astfel
de piesă a fost scrisă în România.
“Dan Hău lică, pe vremea aceea
conducea revista Secolul XX, mi-a
propus un text despre Beckett, pentru că era un număr dedicat lui. Mia zis : scrie un articol despre Beckett. Şi dacă scriu teatru? Eu nu
sunt eseist, critic de teatru şi am
spus : vă s criu o piesă, domn ule
Hăulică. Şi într-o noapte mi-a venit
o idee în care l-am pus pe Beckett
să se întâlnească cu Godot. I-a plăcut foarte multe textul. A fost prima
mea pies ă scrisă la comandă. În
Franţa, când am ajuns, piesa a fost
montată în stradă, la un festival de
la Avignon”. Experienţele de acest
gen s-au înmulţit când a luat contact cu mediul teatral franţuzesc. “În
România eram de părere că autorul
scrie când vrea, cum vrea şi cât vrea.
Ori în Franţa, ideea de urgenţă mi-a
plăcut. Mi s-a întâmplat un lucru uluitor, la Lyon, era o companie de teatru, regizorul avea o clasă terminală.
Şi mi-a spus: Matei, am o trupă, am
şapte fete şi un băiat, acum termină
ciclul de trei ani; vreau să fac un
spectacol cu ei şi nu găsesc ceva.
Scrie-ne o piesă pentru şapte actriţe
şi un actor. De ce nu, în definitiv! Mam dus la Paris, am început să mă
gândesc, să mă gândesc... Da, mi-a
venit o idee! Am spus că o să scriu o

montată la Facultatea de Teatru de la
Iaşi, mi-au trimis un video şi mi-a plăcut extraordinar de mult”. Dramaturgul Matei Vişniec este convins că “în
teatru se poate face totul, totul, totul, dacă există o energie care trece
între doi oameni, între un regizor şi
un autor, o trupă, totul e posibil”.

“Ia te uită, o metaforă... Ăsta
sunt eu!”
Alteori, d upă cum mărturiseş te
Matei Vişn iec, textul d ramatic se
po ate naşt e d intr-un hazard pur în
care o ch iu l, d ar înd eo sebi inima

“Scrie-ne o piesă pentru şapte
actriţe şi un actor”
Generos cu publicul de teatru contemporan, dar şi cu cititorii fideli ai
operei sale, Matei Vişniec nu s-a ferit să relateze aspecte tabu din laboratorul creaţiei, recunoscând că unele
dintre piesele sale i-au fost coman-

piesă despre şapte femei care aşteaptă scrisori de pe front, în anii Primului Război Mondial. I-am spus “Nimeni nu are dreptul să tândălească
fără arme pe un câmp de luptă”, a
fost tradusă în limba română şi a fost

creato rulu i d esco peră fo rţa de s uges tie şi “stratul metafizic”: «O întâlnire cu hazardu l pu r, fapt divers
din tre cele mai ban ale ş i tot uşi mistere care se s trecoară în tr-u n fapt
div ers. Eu am o colecţie de fap te

diverse şi
îmi s p u n
că fiecare
fapt divers
are un fel
d e e t aj
metafizic,
t re b u ie
d o ar s ă
in t ri în ăuntru şi să
v ezi ce
met aforă a
lu mii es te
aces t fapt divers . Eram profes or
prin ‘84, făceam o navetă infernală
din Bucureş ti la şcoala mea gen erală u nde eram pro feso r. Şi to t treceam aş a cu bicicleta p e lângă un
fel de heleşteu şi o fântână p ărăs ită. Am trecu t un an, doi, o zi, 365 de
zile, 700 de zile, şi înt r-o zi, trecând
mecan ic p e lân gă acea fân tână,
brus c acolo lăt ra un câin e. Eram
înt r-un moment dificil al vieţii mele,
eram sătu l ş i de nav et ă, şi de rezist enţ a cultu rală, şi când am auzit acel câine mi-am sp us: ia uită, o
metaforă... Ă st a s unt eu! Un câine care cere ajuto r! Nu pu team să
fac ceva pentru el, era adâncă fântâna, eram în întârziere la şco ală,
ab solut nimen i în jur... Şi am spu s:
ăs ta e câinele, dar p oate e Român ia care cere aju t or. În aceeaş i
no apt e am scris o piesă despre un
câine căzut în fânt ână şi do i t recăto ri care în cearcă s ă-l s coată, d ar
nu prea reuşesc, ş i care d iscut ă,
şi s e eternizează discu ţia în jurul
câinelu i... că poat e nu vrea să ias ă,
că p oat e e n ăscut acolo , că, în d efinit iv, d e ce să ne băgăm, b a că
po at e e t urb at … Şi pân ă la urmă
decid că p ot să facă ceva pent ru
el: îi aruncă pâine şi se s imt mai
bine. Pies a s e termin ă cu cei d oi
care rămân acolo , se înt unecă, mai
vo rbesc, îşi sp un că po ate a do ua
zi mai vin e cin eva». Un alt as pect
al mist eru lu i s criit urii est e finalu l.
“Ştiam că am nevo ie d e u n et aj metafizic. Şi, în timp ce mă apro piam
de final, şt iam că acea curbă dramatică se apro pie de s fârş it, că mai
av eam p oate 7-8 replici ş i trebu ia
să rezolvat situaţia, mi-a venit id eea că peste şi pest e cei doi trebu ie
să cadă p âine...”.

Emil Cioran, personajul celei
mai noi piese
O tulburătoare mărturisire este cea
referitoare la omul Emil Cioran. Deşi
a avut doar două contacte vizuale
cu marele filozof, dramaturgul Matei
Viş niec reuş it să surprind ă drama
destinului său, la apusul vieţii: “Piesa de teatru despre Cioran s-a născut la cafenea, în Paris, unde venise
Mircea Vartic care scrisese o carte,
Cioran, naiv şi sentimental. O citisem şi i-am spus că îmi place foarte
mult. Şi el îmi spune: scrie o piesă
despre el. S-a aprins beculeţul, a început să pulseze. Când se aprinde,
se aprinde o centrală nucleară în capul unui autor! Au început să circule
în creierul meu alt e imagin i cu ce
ştiam des pre el. Întâmplăt or, peste
câteva zile, am dat peste o frumoasă
carte a lui Liiceanu, Exerciţii de admiraţie, în care vorbea despre Cioran. Şi acolo are o frază care m-a marcat atât de mult încât a devenit punct
de plecare a piesei mele. Povesteşte
cu m şi-a descoperit Cio ran boala
care i-a adus şi sfârşitul. Cobora întro zi de la Editura Gallimard ş i, pe trotuar, s-a uitat în s tânga, s-a uitat în
dreap ta... uitase drumul spre casă.
Fraza are o încărcătură mu lt mai
mare decât vrea să spună. Est e o
metaforă a ceva extraordinar. Cioran
a rămas toată viaţ a sa ap atrid, nu a
ceru t nicio dată nici cetăţenia franceză, nici p e cea română, a fost fericit să nu mai aibă nici o patrie, nici
de apărat, n ici de criticat. Este omul
care şi-a ru pt legăturile cu casa, dar
şi cu limba română, pe care nu a
vorbit-o tocmai pentru a putea să
pătru ndă mai adânc în limba franceză. M i-am spu s: aceas tă frază este
încep utul piesei mele, este un mare
filozof care îşi uită drumul spre casă.
Dacă şi-l uită, ce face? Va rătăci prin
Paris , trei zile şi t rei nopţ i, şi at unci
totu l i se poate întâmpla, pentru că
va rătăci prin pro pria sa memorie
şi aceasta este p ies a mea. Se va
ju ca când se împlines c 100 de ani
de la n aş terea lu i Emil Cio ran , în
aprilie, la Institu tul Cultural Ro mân
de la Paris, cu u n marion et ist , un
singu r acto r care îşi spu ne rolul. E
o piesă la care ţin foart e mult ”, a
mărt urisit auto ru l.
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Târgul de Carte „GADEAMUS”:
final cu premii
Sâmbătă, 12 martie, cea de-a X-a ediţie a Târgului de Carte „GAUDEAMUS” de la Craiova
– organizată de Radio România, prin echipa
„GAUDEAMUS”, şi Radio „Oltenia” – şi-a închis porţile. Evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul a cinci zile, în foaierul Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”, şi a reprezentat debutul Caravanei „GAUDEAMUS”, aceasta urmând să
mai poposească, pe parcursul anului, la ClujNapoca (13-17 aprilie), Timişoara (4-8 mai) şi
Mamaia (11-15 august). Statistic, bilanţul final
al ediţiei, întocmit de organizatori, se prezintă
astfel: suprafaţa Târgului – 384 de mp; 74 de
participanţi reu niţ i în 39 de standu ri; circa
11.000 de vizitatori; vânzări de ap roximativ
180.000 lei, conform declaraţiilor expozanţilor.

Vladimir Epstein: „Acest Târg
s-a impus ca un brand al Craiovei”
„Au fost cinci zile în care tineri şi vârstnici,
din Craiova, din judeţul Dolj sau din judeţele
învecinate, au venit şi s-au bucurat să găsească aici cărţile de care aveau nevoie. Este pentru
noi un lucru îmbucurător că ideea de a citi nu a
murit, aşa cum se credea la un moment dat, şi
mai ales ideea de a citi cartea pe suport de hârtie. Este şi speranţa ca pe viitor asemenea lu-

cruri să se întâmp le, cel p u ţin la
acelaş i n iv el”, a
p recizat Mi rcea
Pospai, directorul
Radio „Oltenia”, la
festivitat ea de închidere a Târgului.
„Pot să vă spun
acum, la final de
ediţie, că pronosticurile scepticilor au fost date
peste cap de căldura cu care ne-a întâmpinat
publicul craiovean. Târgul a crescut ca dimensiuni şi e un semnal că interesul expozanţilor
pentru participare, pentru întâlnirea cu publicul a fost mai mare. Să nu uităm că vorbim totuşi de condiţii dificile ale unui context delicat.
Şi mai pot spune că acest Târg s-a impus ca un
brand al Craiovei”, a adăugat directorul Târgului „GAUDEAMUS”, Vladimir Epstein.

Directorul TNC: „Voi încerca să profit
cât mai puţin de faptul că sunt gazdă”
Alături de aceştia, la festivitate a mai luat cuvântul prof. Nicolae Marinescu, director al Editurii „Aius” – cea care a organizat cele mai multe
activităţi educative în cadrul Târgului şi care, în
2011, aniversează „20 de ani de carte liberă”. În
plus, alături de „Scrisul Românesc”, este «cel
mai vechi şi mai constant partener al Târgului
„GAUDEAMUS”», după cum sublinia Marinescu. „Craiovenii noştri se dovedesc încă o dată
oameni inteligenţi, pentru că înţeleg o chestiune
fundamentală: din criză nu se iese stând, ci acţionând. De aceea, a investi în cultură, în carte, în
vremuri de criză sunt sigur că este o afacere foarte
profitabilă”, a mai spus directorul Editurii „Aius”.

Preşedintele de onoare al Târgului a fost, ca
la toate ediţiile precedente, îndrăgitul om de
teatru Emil Boroghină, iar gazdă bună, tot ca
la toate ediţiile precedente – Mircea Cornişteanu, directorul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. «Nu mă gândeam, acum 10 ani, când
domnii Pospai şi Epstein mi-au propus să fim
parteneri pentru Târgul „GAUDEAMUS”, că
voi fi martor şi la cea de-a X-a ediţie tot din
postura de director al teatrului... Îi asigur pe
organizatori de toată înţelegerea mea şi pe mai
departe, promiţându-le că le voi fi alături chiar
dacă, poate, condiţiile materiale nu vor fi cele
mai fericite. Voi încerca, deci, să profit cât mai
puţin de faptul că sunt gazdă», a mărturisit
Cornişteanu, căruia, la ediţie jubiliară a Târgului, organizatorii i-au oferit o plachetă
aniversară.

iar la secţiunea radio de această dată nu a fost
acordat. «În ceea ce priveşte premiile pentru
presă, Votul Publicului este decisiv. O distanţă
atât de mare a separat numărul d e voturi pe
care l-a avut pentru promovarea Târgului Radio „Oltenia” de restul radiourilor încât s-a născut un decalaj enorm. Aşadar, acest premiu îl
merită Radio „Oltenia”», a explicat Vladimir Epstein. Premiul „Educaţia”, oferit de Radio România uneia dintre instituţiile de învăţământ prezente la Târg, a fost obţinut de Editura Universităţii de Vest din Timişoara. Un Premiu Special
a fost acordat Editurii „Aius”, „pentru 20 de ani
de activitate culturală în Craiova”.

Premii pentru expozanţi, mass-media
şi pentru cumpărătorii de carte
Momentul cel mai aşteptat al festivităţii
de s âmbătă a fos t decernarea Trofeelor
„GA UDEAMUS”, acordat e exp ozanţilor
prezenţi la Târg prin Votul Pub licului. În
acest an, ele au revenit, în ordine, Editurilo r „Humanit as”, „Okian – Pearso n” şi
„Adevărul Holding”. Cea mai râvnită carte a Târgului a fost „Sfârşitul Ceauşeştilo r”, de Grigo re Cartianu, pu blicat ă la
„Adevărul Holding”.
Trofeul Presei la secţiunea publicaţii,
acordat ins tituţiilor mass-media tot prin
Votul Publicului, a ajuns, din nou, la cotidianu l „CUVÂNTUL LIBERTĂ ŢII”. La
secţiunea TV, el a revenit TVR Craiova,

Premiile
acordate
expozanţilor:
Trofeul Presei
pentru cotidianul
„CUVÂNTUL
LIBERTĂŢII”!

Locul I:

Editura
„Humanitas”
Locul al II-lea:

Editura „Okian –
Pearson”
Locul al III-lea:

Editura „Adevărul
Holding”

Tombola i-a
adus un Micro
Hi-Fi System!
N-a avut no roc la Concursu l Naţio nal de Lectură „Mircea Nedelciu” – faza zonală, la care a particip at în cadrul Târgului, d ar a avu t la Tombolă!
Este vorba des pre Irina Pîrl ea – elevă în clasa a
XI-a H la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, cea
care sâmbătă a p lecat acasă cu un Micro Hi-Fi
System, premiu oferit de Rotary Club, şi cu u n set
de cărţ i din partea organizatorilor. Tombola „GAUDEAM US” s-a adresat cumpărătorilor a cel p uţin
două cărţi şi s-a des făşurat pe baza unui buletin
de Vot al Pu bliculu i, distribuit la intrarea în Târg,
care trebuia completat int egral, ştampilat la Secretariat ul Târgulu i, apo i in tro dus în urn a s pecial
amenajată în incinta TNC.

Trofeul Presei, acordat instituţiilor
mass-media care au reflectat cel mai
bine ediţia din acest an a Târgului de Carte „GAUDEAM US”, a revenit, la
secţiun ea publicaţii, cotidianului „CUVÂNTUL LIBERTĂŢII”. Trofeul este
decernat în fiecare an pe baza Votului Publicului, prin însumarea menţiunilor
care indică instituţii de presă (publicaţii, radio, TV) drept cele mai bune surse de
informaţii despre Târg. De altfel, este pentru a noua oară, din 2002 – anul
organ izării la Craiov a a primei ediţii a Târgu lui – pân ă în prezent, când
„CUVÂNTUL LIBERTĂŢII” obţine Trofeul Presei la Târgul „GAUDEAMUS”,
dovadă că în segmentul presă scrisă rămâne principala sursă de informare a
craiovenilor. Le mulţumim cititorilor noştri şi vizitatorilor Târgului!

„Miss Lectura” –
actriţa
Iulia Colan
Cea mai fru moasă vizitatoare a Târgului de
Carte „GAUDEAMUS” a fost desemnată Iulia
Colan, actriţă a Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. Premiul „Miss Lectura” care i-a fost oferit a
constat într-o rochie – creaţie a Casei de Modă
„Ilinca”, produse Oriflame şi cărţi din partea organizatorilor Târgului, precum şi o diplomă şi o
plachetă. Iulia Colan s-a născut la Craiova şi are
26 de ani. A absolvit, în 2008, Universitatea de
Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”
din Bucureşti, în decembrie acelaşi an fiind angajată a Naţionalului craiovean. Premiul „Miss
Lectura” este acordat, an de an, pe baza fotografiilor realizate în cadrul Târgului, surprinse fiind
cele mai frumoase cititoare.
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Premierul nipon cere intensificarea
eforturilor de salvare

Premierul nipon Naoto Kan a
cerut, ieri, intensificarea la „maximum” a eforturilor angajate de autoritãþi pentru salvarea de vieþi
omeneºti, dupã cutremurul devastator de acum douã zile, informeazã Kyodo. În acest scop, guvernul
de la Tokio va aloca în luna martie
aproximativ 200 de miliarde de yeni
(2,44 miliarde dolari) dintr-un fond
de rezervã, însã nu va proceda la
suplimentarea bugetului, aºa cum
cer unii deputaþi ai opoziþiei, conform purtãtorului de cuvânt guvernamental Yukio Edano. “Aº dori
sã cer intensificarea eforturilor
pentru salvarea a cât mai multe
vieþi omeneºti”, a declarat Naoto
Kan la o reuniune a cabinetului sãu,
insistând cã printre prioritãþile executivului sãu se aflã ajutorarea per-

soanelor din zona centralei nucleare Fukushima, unde sâmbãtã s-a
produs o explozie de proporþii, la
reactorul nr.1, cita respectrivul
purtãtor de cuvânt. De asemenea,
o “cantitate foarte micã” de substanþe radioactive s-a scurs din
reactorul nr.3 al aceleiaºi centrale,
a afirmat Yukio Edano într-o conferinþã de presã la Tokio, dând asigurãri cã nivelul radioactivitãþii în
zonã a scãzut ºi nu mai reprezintã
un pericol pentru viaþa oamenilor.
Potrivit Ministerului japonez de
Externe, au fost primite oferte de
ajutor din partea a 69 de þãri ºi regiuni, plus cinci organizaþii internaþionale, între care Asociaþia þãrilor din Asia de sud-est ºi Programul alimentar mondial. Tot duminicã, Naoto Kan i-a primit pe pre-

ALERTÃ NUCLEARÃ: Risc
de explozie la reactorul
3 de la Fukushima

Guvernul japonez a avertizat
asupra riscurilor de producere a
unei explozii la reactorul 3 al centralei nucleare de la Fukushima,
similarã celei de sâmbãtã, care a
fost provocatã de acumularea de
hidrogen, relateazã agenþia Kyodo
în pagina electronicã. Guvernul japonez a avertizat asupra riscurilor
de producere a unei explozii la
reactorul 3 al centralei nucleare de
la Fukushima, similarã celei de
sâmbãtã, care a fost provocatã de
acumularea de hidrogen. Purtãtorul de cuvânt al Guvernului nipon,
Yukio Edano, a adãugat însã cã
înveliºul reactorului 3 poate rezista în cazul unei explozii, chiar dacã
ar putea fi deformat. El a precizat
cã nu sunt necesare noi evacuãri
în apropierea centralei, iar o eventualã explozie nu va pune în pericol populaþia din zonã. Guvernul

japonez considerã cã este posibil
ca la douã dintre reactoarele centralei nucleare Fukushima 1 sã fi
fost declanºate procese de fisiune, dupã o serie de avarii provocate de cutremurul violent de vineri. „Credem cã este foarte probabil sã se fi declanºat o fisiune”,
a declarat purtãtorul de cuvânt al
Guvernului, Yukio Edano. „Nu
putem verifica ce se întâmplã în
miezul reactorului, dar luãm mãsuri plecând de la aceastã ipotezã”, a adãugat el, referindu-se la
reactoarele 1 ºi 3 de la centrala
nuclearã, unde presiunea a crescut semnificativ din cauza unor
disfuncþii ale sistemelor de rãcire. Autoritãþile încearcã sã evacueze în jur de 200.000 de oameni
din Fukushima ºi suburbia.Centrala Fukushima 1 este situatã la 250
de kilometri nord de Tokyo.

ºedinþii concernelor Toshiba Corp.
ºi Tokyo Electric Power Co., constructorul, respectiv operatorul
centralei Fukushima. Totodatã,
pentru a se evita întreruperea aprovizionãrii cu electricitate, guvernul
le-a cerut tuturor companiilor nipone sã diminueze la minimum
consumul de curent electric. Conform Yukio Edano, seismul va avea
un impact „considerabil” asupra
economiei Japoniei, iar guvernul nu
va proceda la o suplimentare a bugetului pentru 2011, în pofida insistenþelor opoziþiei.

Bilanþul victimelor
victimelor,, în continuã creºtere;
primul deces al unui strãin, confirmat
Un numãr de 1167 de persoane sunt date dispãrute
în prefectura Fukushima din nord-estul Japoniei, dupã

seismul ºi tsunami-ul de vineri, informeazã duminicã
agenþia Kyodo. Fukushima se aflã pe coasta Pacificului, pe insula Honshu, învecinându-se la sud cu
prefectura Miyagi, unde au fost înregistrate cele mai
mari pagube. Un ultim bilanþ al poliþiei evoca 1800 de
morþi ºi dispãruþi în urma cutremurului ºi a valurilor
seismice. Poliþia japonezã estimeazã cã bilanþul cutremurului ar putea fi de 10.000 de morþi. A fost
confirmat oficial între timp ºi primul deces al unui
strãin în urma seismului. Este vorba de un cetãþean
canadian, despre care Ministerul de Externe de la Ottawa nu a dat mai multe informaþii, din respect pentru
familia acestuia. În Japonia se aflã oficial între 10.000
ºi 12.000 de canadieni, dar doar o micã parte dintre ei
trãiesc în zona afectatã de seism.

Japonia a revizuit la 9 magnitudinea
cutremurului de vineri
Agenþia meteorologicã niponã
a revizuit, ieri, magnitudinea cutremurului de vineri din Japonia,
de la 8,9 la 9, informeazã agenþia
Kyodo, în pagina electronicã.
Agenþia, care a revizuit magnitudinea pe baza analizei datelor seismice, a precizat cã intensitatea
acestuia a fost echivalentã cu cea

a cutremurului din 2004 din Sumatra. Conform experþilor japonezi, care au afirmat cã miºcarea
distructivã de-a lungul faliei a durat cinci minute, numai patru cutremure înregistrate vreodatã în
lume au atins magnitudinea 9. Cel
mai puternic seism, cu magnitudinea 9.5, a avut loc în Chile în

1960 ºi s-a soldat cu mai mult de
1.600 de victime, generând valuri
seismice care au afectat ºi Japonia, unde 142 de persoane ºi-au
pierdut viaþa. Cutremurul din 2004
din Sumatra a avut magnitudinea
9,1, iar valurile seismice generate
au provocat moartea a peste
200.000 de persoane.

Cel puþin 49 de þãri, inclusiv România,
vor sã ofere asistenþã Japoniei
Cel puþin 49 de þãri, inclusiv România, au fãcut propuneri pentru
oferirea de asistenþã Japoniei dupã
puternicul cutremur de vineri, urmat de un tsunami devastator, informeazã CNN.În afarã de asistenþa oferitã de comunitatea internaþionalã, Statele Unite au trimis câteva nave în largul Japoniei, echipe
de cãutare ºi salvare, precum ºi experþi în decontaminare. În cursul
zilei de duminicã, portavionul american USS Ronald Reagan a sosit în
largul coastelor nipone pentru a oferi
ajutor echipelor de intervenþie japoneze. Încã zece nave militare americane ºi numeroase elicoptere urmeazã sã soseascã în Japonia. Tot
duminicã, Guvernul chinez a trimis
o echipã de 15 experþi pentru a oferi

consultanþã la coordonarea operaþiunilor de cãutare a victimelor. De
asemenea, Beijingul a trimis patru
tone de echipamente ºi materiale în
zonele afectate de cutremur ºi tsunami. Marea Britanie a anunþat tri-

miterea unei echipe de 59 de specialiºti în cãutarea victimelor dezastrelor, doi câini de cãutare ºi o echipã medicalã. ªi Coreea de Sud a trimis o echipã specializatã în cãutarea victimelor.
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COMUNICAT DE PRESA
Data 14.03.2011
INCEPERE PROIECT „DOTARE CU ECHIPAMENTE SI UTILAJE SC LONGREEN PROD SRL”
SC LONGREEN PROD SRL cu sediul in CRAIOVA, STRADA MILCOV, NR.22, REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD
VEST OLTENIA deruleaza proiectul în cadrul Programului Operaþional Regional 2007-2013 – Axa prioritarã 4 „Sprijinirea
dezvoltãrii mediului de afaceri regional ºi local”, Domeniul de intervenþie 4.3 „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor”
incepand cu data de 09.12.2010. Durata proiectului este de 12 luni.
Obiectivul general al proiectului este: Sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale si locale, crearea de noi locuri de
munca si dezvoltarea economica a regiunii Sud Vest Oltenia.
Obiectivele specifice sunt:
OS 1: Creare 5 locuri de munca.
OS 2: Cresterea cifrei de afaceri cu cca 10% pana la sfarsitul perioadei de operare si intretinere.
OS 3: Profitul sa fie mai mare de 50 000 ron pana la sfarsitul perioadei de operare si intretinere.
OS 4: Reducerea costurilor de productie 10% dupa perioada de implementare.
OS 5: Reducerea timpului de realizare a lucrarilor cu cca 10% dupa perioada de implementare a proiectului.
OS 6: Cresterea productivitatii muncii cu cca 10%.
Valoarea totala a proiectului este de: 1 140 113.04 RON din care asistenta financiara nerambursabila: 840 000 RON.
Persoanã de contact
BARBULEANU HORIA
Tel/fax: 0351411756
E-mail: abarbuleanu@yahoo.com
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

CERERI SERVICIU

Frizer doresc angajare. Telefon: 0771/385.193;

MEDITAÞII

Profesor, meditez englezã
orice nivel, pregãtire teme,
pregãtire examen clasa a- IVa, BAC, 15 lei ºedinþa 2 ore.
Telefon: 0728/015.441.
Meditez limba românã orice
nivel. Telefon: 0754/031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Recrutez personal pentru a
încheia orice tip de asigurare. Comisioane atractive.
papicianghel@gmail.com. Telefon: 0769/651.020.
Þinem evidenþã contabilã ºi
transmit electronic declaraþii fiscale. Telefon: 0770/
736.740.
Editurã cãrþi ieftin!!! Telefon:
0760/266.341.
Instructor auto ºcolarizez pentru permis auto – cat. B. Telefon: 0744/211.789; 0770/
333.559.
Solicit angajare ca menajerã
sau îngrijire copii. Telefon:
0763/817.609.
Angajez colaboratori asigurãri
obligatorii ºi facultative. Telefon: 0786/982.529; 0720/
060.853.

Doresc sã fac menaj dupã ora
16.00 sau de douã ori pe sãptãmânã. Telefon: 0768/
086.574.
Învãþãtoare ofer meditaþii pentru ºcolari ºi preºcolari (plus
englezã). Telefon: 0761/
642.100.
Executãm curãþenie desãvârºitã apartamente – vile, instalaþii sanitare – canalizare, preþuri la înþelegere. Telefon:
0351/464.044.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0771/215.774; 0722/
943.220.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã nouã, 43 mp,
etaj I, balcoane, centralã proprie, termopane, parchet, gresie, faianþã, parcare asiguratã, negociabil. Telefon: 0722/
753.922.
Vând garsonierã decomandatã 40 mp îmbunãtãþitã,
mobilatã, etaj 3 cartierul Sãrari, preþ 33.000 euro, negociabil. Telefon: 0747/288.878.
Vând camerã cãmin, preþ negociabil. Telefon: 0764/
002.974. (000225).
Vând garsonierã zona Lãpuº,
preþ negociabil. Telefon:
0763/515.649.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere
semidecomandat vis-a-vis
de spitalul Militar et.6 lift.
Preþ convenabil. Telefon:
0764/ 153 .424.
Vând apartament 2 camere decomandat, stomatologie, Calea Bucureºti, etaj
1 /4, superîmbunãtãþit,
55.000 euro. Telefon:
0745/127.375.
Vând apartament 2 camere
Craioviþa Nouã, etaj 2, zona
Rachetã, preþ 30.000 euro.
Telefon: 0785/549.746.
Vând apartament douã
camere decomandate,
etaj 1, zona garã. Telefon:
0744/753.616.
Vând urgent apartament cu
2 camere, decomandat,
etaj II, ultracentral. Telefon:
0251/412.966.
Vând apartament 2 camere. Telefon: 0733/957.902.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
mobilat, 70.000 Euro Lãpuº
Argeº Telefon: 0770/
317.820.
Vând apartament 3 camere
bilateral, parter, str. Dezrobirii, exclus agenþii. Telefon: 0251/546.666.

Particular, 3 camere, decomandate, trilateral, 2 bãi, 2
balcoane, 88 mp, îmbunãtãþit, centralã proprie, AC,
bucãtãrie mobilatã, 3 /4 K
38 Pãltiniº, 74.000 euro. Telefon: 0744/776.124.
Vând apartament 3 camere
Craiova, zona Mc. Donald’s, 100 mp, an construire 1991. Telefon: 0723/
748.850.
Vând apartament 3 camere
decomandate, vedere trilateralã, îmbunãtãþiri, zona
Sucpi, preþ negociabil. Telefon: 0761/601.424.
Vând apartament 3 camere, etaj 3, cu îmbunãtãþiri,
Aleea Brâncuºi. Telefon:
0745/628.542.
Vând apartament 3 camere
parter, decomandat, Piaþa
Centralã sau schimb cu garsonierã + diferenþã. Telefon: 0728/309.011.

CASE
Vând sau închiriez camerã
la casã. Telefon: 0757/
427.566.
Vând loc de casã 400 mp
în oraº, zonã bunã. Telefon:
0731/898.215.
Vând casã zona Mc.Donald’s. Telefon: 0735/
308.235.
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Vând casã Catargiu 3 camere, bucãtãrie, baie,
anexe, canalizare, gaze.
Telefon: 0726/376.221.
Vând locuinþã în zonã centralã, preþ negociabil. Telefon: 0760/611.311; 0351/
436.619; 0758/431.292.
Vând casã. Telefon: 0747/
865.389; 0765/935.706.
Vând casã 23 km Craiova,
posibilitãþi apã, canalizare,
cadastru, lângã dispensar,
farmacie, 22.000 RON. Telefon: 0735/211.441.
Vând casã 4 camere, cãrãmidã beci + anexe Novaci, jud. Gorj. Telefon:
0751/400.571; 0721/
502.557.
Vând casã în Cãciulãteºti
– Dolj. Telefon: 0746/
206.067.
Vând casã Bucovãþ sat
Cârligei. 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.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe, curte
– 38 ari în Valea Stanciului, Þugureºti. Telefon:
0721/502.003.
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 ultracentral. Accept variante. Telefon:
0723/165.588.
Vând casã vacanþã Livezi
(Podari) 6 camere, grãdinã ºi loc casã de 4000
mp, vie, pomi. Telefon:
0251/522.579.
Vând vile deosebite Aeroport, 60.000 – 80.000
Euro. Telefon: 0766/
368.385.
Vând casã din cãrãmidã în
Motoci, 4 camere, 2 intrãri, 2 bucãtãrii, anexe,
deschidere 36 m.l. cu
7500 mp teren intravilan,
preþ negociabil 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.

SCHIMBURI

Schimb apartament 2 camere decomandate parter, cartier Valea Roºie, stadion
Electroputere, cu apartament
3 camere decomandate în
cartier Valea Roºie, plus diferenþa.Telefon:0721/814.646,
0744/362.322.
Schimb casã + dependinþã,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bucovãþ, sat Palilula, judeþul Dolj cu apartament
2 camere în Craiova. Telefon:
0756/302.054.

TERENURI

Particular, vând teren Leamna de Jos suprafaþa 2950 mp.
Telefon: 0766/600.108.
Vând teren 1250 m la ieºire
din Fãcãi spre Malu Mare.
Telefon: 0755/876.999.
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 3000 mp Popoveni. Telefon: 0746/458.971.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie
pomi pe marginea lacului Fântânele. Telefon: 0726/376.221.
Vând teren 1235 mp zona
Preajba lângã zona de Agrement. Telefon: 0746/929.354.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând teren 404 mp strada
“Pãltiniº” nr. 45. Telefon: 0251/
417.582.
Vând 600 mp cu 30 pomi fructiferi localitatea Basarabi, str.
Calea Craiovei, preþ negociabil. Telefon: 0735/846.463.
Vând 1500 mp în Bãile Govora “Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit, lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 5000 mp Preajba.
Telefon: 0253/270.291.
Vând pãdure stejar 115 hectare cu posibilitatea de a achiziþiona încã 90 hectare în aceeaºi zonã. Telefon: 0727/
781.162.
Vând teren 900 mp sau parcelat str. „Meriºorului” lângã
pãdurea de salcâmi. Telefon:
01740/217.466.
Vând 20 ha de teren 15 km
de Craiova, preþ avantajos.
Telefon: 0728/053.012; 0744/
319.449; 0747/115.485.
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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-soarelui Performer, iarbã de sudan,
mazãre furajerã, ovãz, lucernã, lapte pasteurizat, brânzã telemea ºi
smântânã la cele mai mici preþuri.

S.C. SUCPI S.A.
Închiriazã la preþuri
avantajoase spaþii comerciale,
birouri, depozite, hale
industriale cu suprafeþe
cuprinse între 300 – 3.000 mp.
dotate cu instalaþii de ridicat
(pod rulant 5 t) ºi utilitãþi:
platforme betonate exterioare
pentru depozitare materiale.
Informaþii suplimentare puteþi
obþine la sediul nostru din Craiova,
Calea Bucureºti nr. 129 A
Telefon: 0251/438.001; 0742/
130.154, fax: 0251/437.147.
E-mail:
sucpi_sucpi@yahoo.com

Vând teren cu casã zona A fãrã
intermediari. Telefon: 0770/
661.161. (025934).
Teren industrial Cârcea, 6.000
mp, la drumul european Craiova - Caracal, gaze ºi curent
electric, douã deschideri 30
metri. 21 Euro/mp. Telefon:
0720/880.466.

Vând pat ieftin. Telefon: 0785/
886.507.
Vând obiecte colecþie – maºinã cusut Singer, tablou pânzã anonim, pendulã gong,
tablou electric etanº echipat
25 A. Telefon: 0351/441.355;
0723/537.111.
Vând
piatrã
polizor
300x25x30, canistre metalice
20 l, bocanci din piele cãptuºite contra frigului mãrimea 43
noi, preþ negociabil. Telefon:
0251/427.583.
Vând cojoc damã lung, nou,
mãrimea 46 – 48, culoare
maro cu guler blanã, preþ negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând orgã nouã Yamaha pentru începãtori. Telefon: 0737/
505.345; 0753/310.185.
Vând 2 gropi boltite Cimitirul
Ungureni, 2300 euro, negociabil.Telefon: 0753/310.185;
0737/505.345.
Vând vitrinã frigorificã nouã
pentru mezeluri congelate,
prãjituri, preþ negociabil. Telefon: 0251/412.361; 0721/
266.626.
Vând uºã dublã aluminiu 160
– 250, 2 copertine 3/1 M – 3.40/
130. Telefon: 0721/483.933.
Vând bocanci, ghete, pantofi
militari, carburator Tico, piese
noi, U 445, linoleum pânzat 20
mp, glucometru Germania,
þuicã 9 lei/litru. Telefon: 0721/
179.420.
Vând ºifonier, recamier, comodã, scaune. Telefon: 0251/
531.294.
Vând barã inox R 38 X300
mm; maºinã nervurat tablã;
motor electric maºinã spãlat.
Telefon: 0351/800.654.
Vând 2 locuri de veci groapã
boltitã în Cimitirul Romanesti,
lucrare recent executatã. Telefon: 0767/769.416
Vând butelie auto – gaz 60 litri,
tesezii 2 buc. cu greutãþi. Telefon: 0351/431.252.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Papuc 2 locuri, fabricat
1997, GPL omologat, stare
bunã de funcþionare. Telefon:
0723/574.541.

STRÃINE
Vând VW Passat 2.0 TDI, culoare argintie, an de fabricaþie 2008, preþ 13.500 euro
negociabil. Relaþii la telefon:
0740.09.65.73.
Vând Daewo Espero an
1996, 140.000 km, full option.
Telefon: 0766/735.144.
Opel Astra G 1,6, 2001, AC,
geamuri electrice, GPL omologat, folie omologatã, jenþi
magneziu, jenþi tabã cu cauciucuri iarnã, taxe la zi, proprietar, 4700 E, negociabil,
variante mai scumpe. Telefon:
0742/030.974.
Vând Mercedes C 180, benzinã, înmatriculat în România,
primul proprietar, an de fabricaþie 1996, 4500 euro, negociabil. Telefon: 0768/952.380.
Vând VW Passat CC, culoare neagrã, preþ 26.000 euro
negociabil. Relaþii la telefon
0740.09.65.73
Vând Skoda Octavia 1,61 cu
GPL, stare foarte bunã. Telefon: 0744/125.779.

DIVERSE

Vând vin culoarea berii 3
lei/L ºi þuicã 40Ú, 10 lei/L
pentru sãrbãtori. Telefon:
0748/283.156.
Vând schelã. Telefon:
0761/277.780.

Vând scurtã piele finã nouã
mãrimea 54, damã / bãrbat,
120 RON, negociabil, bicicletã
montana preþ negociabil, 180
RON. Telefon: 0351/462.123;
0771/358.193.
Vând cãrucior pentru handicap, cadru metalic, baston ºi
plasã (toate noi), preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând ºabloane imprimerie
textilã; ºabloane batiste;
ºabloane prosop bucãtãrie;
ºabloane imprimat nr. Tricouri;
ºabloane pentru steag U.E.;
ºabloane Nato. Pentru înfiinþarea activit. Telefon: 0723/
684.511.
Super ofertã! Promoþie! Comercializãm þiglã metalicã
import Suedia la 3,9 euro/mp.
La cerere ne deplasãm la
mãsurãtori fãrã contracost.
Transport gratuit. Telefon:
0748/623.238; 0742/749.324.
Vând 2 electromotoare noi trifazate, 3 kw – 700 rot/min, 200
RON/bucatã. Telefon: 0251/
353.295; 0731/336.439.
Vând avantajos canistre, piese noi Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând biciclete Occidentale +
reparaþii, punct de vânzare ºi
atelier vis-a vis de niversitate. Telefon: 0731/746.298.
Vând transformator de sudurã, abric ºi motor Peugeot
nou. Telefon: 0731/989.215.
Vând mobilã diversã: canapea, fotoliu pat, masã 12 persoane, frigider. Telefon: 0770/
661.161.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând piese noi Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând gãini de rasã sau
schimb cu porumb ºi grâu.
Telefon: 0721/160.660.
Vând pãuni, gâºte leºeºti ºi
porumbei albi nunþ. Telefon:
0741/207.796; 0766/448.379.

Ieftin! Injector, uºã garaj nouã
din lemn, cântar balanþã, rotor alternativ dacia, aparat foto.
Telefon: 0729/092.211.
Vând piele marochinãrie producþie “Italia”. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Vând clãdire solidã fostã
moarã pentru depozit – producþie plus birouri ºi teren gratuit, Pleniþa. Telefon: 0251/
368.228.
Vând ieftin bibliotecã, toaletã, servantã, vitrine ºi scaune
sufragerie, covor (2/3), pat fier,
aspirator. Telefon: 0351/
410.939.

CUMPÃRÃRI
TERENURI
Cumpãr teren, casã în Craiova (150 – 200 mp). Telefon:
0351/463.661 sau 0743/
961.900.
Cumpãr 1000 mp teren sau
casã demolabilã Cârcea cu
utilitãþi. Telefon: 0721/
483.933.

DIVERSE
Cumpãr mobilier antichitat,
masã, scaune sufragerie lucrate manual, originale. Telefon: 0761/192.733.
Cumpãr scândurã ºi lãnteþi de
gard termopan second –
hand. Telefon: 0764/432.767;
0724/014.028.
Cumpãr lemne de foc ºi construcþii, de salcâm, cantitãþi
mari. Relaþii la telefon:
0748.64.50.21.
Cumpãr fãinã de grâu, cantitãþi mari. Relaþii la telefon:
0748.64.50.21.
Cumpãr cazan de fabricat þuica. Telefon: 0251/562.625.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez spaþiu ultracentral.
Telefon: 0723/165.588.
(000166).
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OFERTÃ SPECIALÃ
S.C. PARC – TURISM S.A. CRAIOVA

Organizeazã evenimente deosebite în anul 2011
(nunþi, botezuri ºi alte genuri de mese festive în
zilele de sâmbãtã ºi duminicã în condiþiile unui
sistem de management al siguranþei alimentului fiind
certificaþi ISO 22000/2005 ºi ISO 9001/2008)
La RESTAURANTUL FLORA, str. “Mihai
Viteazul” nr. 18
I.
Salã etaj (400 locuri)
II.
Salã parter (200 locuri)
fiind important faptul cã:
PREÞUL MENIULUI ESTE DE MAXIMUM 138
LEI / PERSOANÃ, CU T.V.A. INCLUS, IAR
PENTRU MESELE FESTIVE ORGANIZATE ÎN
ZILELE DE DUMINICÃ PREÞUL MENIULUI
ESTE DE 120 LEI/ PERSOANÃ.
LA PESTE 150 PERSOANE VINUL ESTE
INCLUS ÎN MENIU ªI SE ASIGURÃ DE LA CRAMA PANCIU (SOIURILE SAUVIGNON BLANC –
SEC, FETEASCÃ REGALÃ – DEMISEC SAU
FETEASCÃ NEAGRÃ – DEMISEC).
Cu aceste ocazii asigurãm la Hotel Parc:
pentru miri – cazare gratuitã – apartament
pentru copil – cazare gratuitã – camerã
pentru invitaþi – cazare la preþul de 40 lei/pers.
Telefoane contact:
0723/544.493
0723/364.555
0722/686.685
Sau non-stop pot fi luate relaþii la Recepþia
Hotelului Parc.

Închiriez apartament 2 camere Sãrari, 500 lei. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez garsonierã Craioviþa
Nouã, complet mobilatã, exclus agenþii. Telefon: 0765/
291.623.
Apartament 2 camere decomandate, ultracentral, lângã
Romarta, balcon închis termopan, microcentralã, aer condiþionat, dotat cu toat ce trebuie, liniºte ºi igienã deplinã,
înconjurat de verdeaþã, cu loc
de parcare. Telefon: 0756/
028.300; 0722/956.600.
Închiriez apartament 2 camere mobilat ºi utilat, zona Sucpi.
Telefon: 0770/662.324.
Închiriez apartament 2 camere decomandate cartier Valea
Roºie, stadion Electroputere.
Telefon: 0721/814.646, 0744/
362.322.
Ofer spre închiriere garsonierã cartier Brazda lui Novac
etaj 2 – Craiova. Rog seriozitate. Telefon: 0770/973.836;
0351/424.712.
Închiriez casã (P + M) în cartier rezidenþial. Relaþii la telefon: 0762/820.694.
Închiriez apartament. Telefon:
0771/215.774; 0722/943.220;
0755/439.772.
Închiriez apartament 3 camere, decomandat, mobilat/nemobilat, strada “Spaniei”, et.
1. Telefon: 0740/035.687.
Ofer gazdã elevã, studentã, salariatã, Calea Bucureºti – Mc.
Donald’s. Telefon: 0351/404.153.
Ofer spre închiriere spaþiu parter bloc 4 camere, central, lângã Romarta, ultramodern, amenajat pentru diverse activitãþi
(cabinete medicale, birouri, diverse). Telefon: 0722/956.600.

CITAÞII
Numitul Ghiluº Marin cu
domiciliul în comuna Podari, jud. Dolj, este chemat
în judecatã, în ziua de
18.03.2011, în Dosarul nr.
61/304/2011 în calitate de
pârât pentru Fond- acþiune
în constatare la Judecãtoria Segarcea, în proces cu
reclamanta SC OLTYRE
Segarcea.

DIVERSE
Caut femeie pentru îngrijire
domiciliu la þarã, fãrã vicii,
fãrã adãpost. Telefon: 0766/
368.949.
Cedez local nuntã Niagara
+ lãutari, sâmbãta iunie
2011. Telefon: 0760/
266.341.
Doriþi informaþii despre aparatul de ozonat? Sunaþi la
telefon: 0724/512.304.
Caut persoanã fãrã adãpost,
fãrã vicii, pentru îngrijire 6
animale. Telefon: 0785/
840.360.
Caut persoanã fãrã adãpost,
fãrã vicii pentru îngrijire domiciliu la þarã. Telefon:
0769/272.226.

DECESE

Soþia ºi copiii anunþã cã în
data de 13.03.2011, a fost
înmormântat la Cimitirul
din Comuna Breasta MANDA ILIE – în etate de 69 ani.
În veci nu te vom uita.

CONDOLEANÞE

Un ultim omagiu pentru
cel care a fost MANDA ILIE
din partea lui Bãdãnoiu Ilona. Sincere condoleanþe
familiei îndurerate!
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Agenþia imobiliarã
„CARMEN”
intermediazã vânzãri,
cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case,
spaþii comerciale, terenuri), acte notariale ºi
cadastre. Asigurãm întocmirea dosarelor în
vederea obþinerii de
credite pentru cumpãrarea locuinþelor (inclusiv 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: agentiacarmen@yahoo.com

OFERTE ÎNCHIRIERI
- CHILIPIR!!! Garsonierã mobilatã 1 Mai -Pelendava, et.
2, complet mobilatã, aragaz,
frigider, gresie, faianþã, parchet, 400 lei. Tel.: 025159.65.91; 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, recent
renovatã, gresie, faianþã, 100
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã, Brazda lui Novac, G-uri, et. 3, aragaz, frigider, TV, colþar, 500 lei. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-51.21.77.
- ULTRAMODERNÃ!!! Garsonierã complet mobilatã ºi utilatã, Brazda lui Novac - Spiru Haret, gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, TV, maºinã de spãlat, 200
euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã modest
Craioviþa Nouã - Racheta,
parchet, aragaz, TV, 100 Euro.
Tel. 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã, Calea Bucureºti - Elvila, gresie, parchet,
pat, ºifonier, aragaz, frigider,
TV, 520 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã, Ultracentral - Mercur, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, canapea extensibilã,
apometre, repartitoare, 150
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.

- Garsonierã semidecomandatã, nemobilatã, Brazda lui
Novac - Complex Vechi, et.
2, uºã metalicã, impecabilã,
110 Euro neg. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! Garsonierã decomandatã, transformatã în spaþiu comercial, Calea
Bucureºti - Piaþa Centralã, intrare direct din stradã, gresie,
faianþã, termopan, ultrafinisatã, 550 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! 2 camere la casã, intrare direct din
stradã cu uºi duble, Rovine IIRUC, 60 mp, recent renovate, parchet laminat, termopane, baie ultramodernã, 200
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- CHILIPIR!!! Apartament 2 camere decomandate, Rovine
- Wiesana, recent zugrãvit, cablu, internet, telefon, apometre, repartitoare, termopane,
500 Lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere complet mobilate ºi utilate, Craioviþa - Orizont, et. 3, termopan, gresie, faianþã, pat
dublu dormitor, sifonier, apometre repartitoare, balcon
închis în termopan, 130
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, Calea Severinului - ªcoala nr.
12, et. 3, complet mobilat ºi
utilat, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 200 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Ultracentral - Primãrie,
recent zugrãvit, aragaz, frigider, TV, 700 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, utilate, Brazda lui Novac
- Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV,
150 Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere nemobilate, Grãdina Botanicã, gresie, faianþã, parchet, 200 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere, 1
Mai - Ciupercã, et. 3, complet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spãlat, toate noi, parchet, apometre, repartitoare, 150
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate ºi utilate, Craioviþa Nouã
- ªcoala nr. 34, et. 4, aragaz,
frigider, termopan, gresie, faianþã, 550 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
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- LUX!!! Apartament 2 camere semidecomandate,
Brazda lui Novac - Sanepid, parter cu balcon, recent renovat, baie ultramodernã, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, cuptor
microunde, 190 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Sãrari - Apollo, et.
1, gresie, faianþã, parchet,
aragaz, frigider, TV, 700
Lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere, recent zugrãvit, 1 Mai – Insulã, et. 4, complet mobilat,
gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 180 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã
sau nemobilatã, pe termen
lung, ofer 100 - 120 Euro.
Tel.: 0251/596.591; 076051.21.77.
- Caut garsonierã sau apartament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Rovine, 1 Mai, Calea Bucureºti, Calea Severinului,
Craioviþa Nouã. Tel.: 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
- Familie serioasã, cãutãm
GARSONIERÃ pe termen
lung, în orice cartier al Craiovei. Aºteptãm ofertele
dvs. la Tel.: 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut cu chirie garsonierã
sau apartament orice zonã.
Tel.: 0251/596.591; 076051.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã, 20 – 200 mp Tel.:
0251/596.591;
076051.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã
. Ofer 150-300 Euro. Tel.:
0251/596.591;
076051.21.77.
- Agenþia imobiliarã Business Center

Garsonierã semidecomandatã
Corniþoiu, etaj 2/4, bloc din 1980,
28 de m.p., complet renovate
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, termopan, 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, termopan,
gresie, faianþã, uºã metalicã, parchet, bloc din 1980. Preþ: 43.000
de euro. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.
Douã decomandate, Corniþoiu,
etaj 3/4, gresie, faianþã termopan, uºã metalicã, 41.000 de
euro. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.
Douã decomandate ultracentral, 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, semidecomandate confort 1 sporit, Craioviþa Nouã, etaj 4/4, izolaþie
nouã, gresie, faianþã, termopan, uºã metalicã, 57de m.p.
Preþ: 147.000 de lei negociabil. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.
Douã semidecomandate, Calea Bucureºti, etaj 4/4, acoperiº tablã, fãrã îmbunãtãþiri.
Preþ: 130.000 de lei. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.

3 camere semidecomandate,
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.
4 CAMERE

Decomandat, 1 Mai, zona Sara,
etaj 4/4, curat, bloc nou, bilateral, 65.000 de euro negociabil. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.
Decomandat, Brazdã, zona rocadã, repartitoare de cãldurã,
bilateral, parchet, baie, grup sanitar de serviciu, etaj 4/4, izolaþie bunã. 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 Bornei km 18 pe drumul naþional
Craiova-Vâlcea, 30.000 de
m.p., douã deschideri, o deschidere la drumul asfaltat Craiova - Bãlceºti - Vâlcea de
59.7 de m.l., iar cealaltã deschidere la un drum de pãmânt, 58 de m.l., cadastru,
carte funciarã, parcelabil la jumãtate. Preþ: 1 eur/m.p. Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
1000 de m.p. intravilan, Malu
Mare, zona U.M. Fãcãi, cadastru, carte funciarã, deschidere 15 m.l., parcelabil la jumãtate, preþ: 15 euro /m.p. Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.

3 CAMERE

3 camere decomandate,
Calea Bucureºti, str. “Înfrãþirii”, etaj 1/4, bloc nou, microcentralã, termopan, gresie, faianþã, 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, microcentrralã, termopan, curat,
douã grupuri sanitare. Preþ:
47.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre S.C.

CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

Subsemnatul...................................................................................
Domiciliat în ..............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Decomandatã, Calea Bucureºti (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 Independenþa, etaj 3/4, 38 de mp.,
curate, fara îmbunãtãþiri.
Preþ: 118.000 de lei, negociabil. Telefon: 0351/
425.131, 0740/168.084,
0786/408.777.

Douã decomandate, Casa
ªtiinþei, etaj 1/4, gresie, faianþã, termopan, uºã metalicã, bloc nou, 46.000 de euro.
Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã camere semidecomandate, Brazdã, zona ºcolii 24, etaj 3/4, gresie, faianþã, termopan, parchet, instalaþii noi, uºã metalicã, 36.000
de euro. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã decomandate, Craioviþa,(de la Orizont cãtre rocadã), etaj 1, bloc cu patru
etaje, îngrijit, mici îmbunãtãþiri. Preþ: 145.000 de lei
negociabil. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã decomandate –
LÃPUª – Calea Bucureºti,
etaj 1/6, bloc nou, termopan,
uºã metalicã. Preþ: 165.000
de lei (38.500 de Euro). Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CUPA ANGLIEI - SFERTURI DE FINALÃ
Birmingham – Bolton
2-3
Man. United – Arsenal
2-0
Stoke City – West Ham
2-1
Man. City – Reading (asearã)

BUNDESLIGA - ETAPA A XXVI-A
Koln – Hannover
4-0
(Alexandru Ioniþã nu s-a aflat în lotul gazdelor)
Bayern – Hamburg
6-0
Hoffenheim – Dortmund
1-0
Kaiserslaut. – Freiburg
2-1
(Titular la echipa vizitatoare, Max
Nicu a fost înlocuit la pauzã)
Schalke – Frankfurt
2-1
(Ciprian Deac nu a fãcut parte din
lotul amfitrionilor)
Wolfsburg – Nurnberg
1-2
Werder – Monchengl.
1-1
Mainz – Leverkusen
0-1
St. Pauli – Stuttgart (asearã)
CLASAMENT
1. Dortmund
26 19 4 3 53-15 61p
2. Leverkusen 26 15 7 4 54-34 52
3. Hannover
26 15 2 9 37-36 47
4. Bayern
26 13 6 7 57-33 45
5. Mainz
26 14 1 11 41-33 43
6. Nurnberg
26 12 6 8 41-33 42
7. Freiburg
26 11 4 11 33-36 37
8. Hamburg
26 11 4 11 37-42 37
9. Hoffenheim 26 9 9 8 42-37 36
10. Schalke
26 9 6 11 31-31 33
11. Koln
26 9 5 12 35-43 32
12. Werder
26 7 8 11 34-52 29
13. Kaiserslaut. 26 7 7 12 35-43 28
14. Frankfurt
26 8 4 14 25-36 28
15. St. Pauli
25 8 4 13 27-43 28
16. Wolfsburg
26 6 8 12 30-39 26
17. Stuttgart
25 7 4 14 43-47 25
18. Monchengl. 26 6 5 15 38-60 23

PRIMERA DIVISION - ETAPA A XXVIII-A
Almeria – Atl. Madrid
2-2
Real Madrid – Hercules
2-0
(La oaspeþi, Cristian Pulhac a fost integralist)
Zaragoza – Valencia
4-0
Espanyol – La Coruna
2-0
Levante – Mallorca
1-1
Osasuna – Santander
3-1
Sociedad – Malaga
0-2
Villarreal – Gijon, Sevilla – Barcelona (asearã)
Getafe – Bilbao (astãzi)
CLASAMENT
1. Barcelona 27 24 2 1 78-13 74p
2. Real M.
28 22 4 2 67-20 70
3. Valencia
28 16 6 6 42-32 54
4. Villarreal
27 15 5 7 46-29 50
5. Espanyol
28 14 1 13 37-39 43
6. Bilbao
27 13 2 12 42-38 41
7. Atl. Madrid 28 11 6 11 41-37 39
8. Sevilla
27 11 5 11 41-42 38
9. Sociedad 28 11 2 15 38-46 35
10. Mallorca 28 10 5 13 29-38 35
11. Getafe
27 9 6 12 36-41 33
12. Osasuna 28 8 8 12 30-33 32
13. Levante
28 9 5 14 29-39 32
14. La Coruna 28 7 10 11 23-38 31
15. Zaragoza 28 7 9 12 28-39 30
16. Santander 28 7 9 12 26-42 30
17. Gijon
27 6 10 11 25-34 28
18. Almeria
28 5 11 12 30-47 26
19. Hercules 28 7 5 16 25-43 26
20. Malaga
28 7 5 16 36-59 26
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Încã un eºec pentru Hagi!
Galatasaray merge din rãu în mai
rãu. Fapt confirmat ºi ieri searã,
când formaþia pregãtitã de Gheorghe Hagi a cedat în deplasarea de
la Ankaruguku cu 2-3, dupã ce a
condus cu 2-1 pânã în minutul 86.
Golurile gazdei arenei “19 Mai” din
capitala turcã au fost opera unui singur jucãtor, slovacul Sestak (52’,
86’, 88’), în timp ce pentru “roºgalbeni” au punctat Yilmaz (32’) ºi
Pino (62’). Dupã acest rezultat, unul
în urma cãruia “Regele” ar putea fi
demis, Galatasaray a rãmas pe locul 11 al clasamentului, cu 33 de
puncte, ºi urmeazã sã întâlneascã
în etapa viitoare, a 26-a, pe marea
rivalã Fenerbahce (vineri).

Boloni, din ce în ce mai aproape de liga a IIa din Franþa: “Nu vãd vreo soluþie miracol”

Misiunea lui Boloni de a salva pe Lens de la retrogradare pare una imposibilã. Asta în special dupã ce
gruparea “Sang et Or” a suferit, sâmbãtã seara, al ºaptelea meci consecutiv fãrã victorie cu tehnicianul ro-

Rãdoi,
judecat ºi
suspendat?!
Abdul Ghani, jucãtorul lui Al
Nasr, îl va acþiona în justiþie pe fostul cãpitan al Stelei, Mirel Rãdoi,
dupã declaraþiie fãcute de acesta la
sfârºitul partidei dintre Al Hilal ºi
Al Nasr (2-0), când a afirmat cã lui
Ghani “poate îi plac bãrbaþi” ºi de
aceea a avut acele intrãri dure în
timpul jocului. ”Voi deschide un
proces împotriva lui Rãdoi pentru
cã eu consider cã mi-au fost încãlcate drepturile. În privinþa clubului, cred cã va trimite o scrisoare
cãtre autoritãþile competente pentru ca românul sã fie suspendat”, a
spus Ghani conform presei din Arabia Sauditã. Jucãtor care, ulterior a
mai adãugat: ”Am vorbit deja cu cei
mai buni avocaþi din þarã ºi nu voi
renunþa la acest proces”.

mân la timonã, 0-1 pe teren propriu cu Toulouse.
”Când pierzi, nu poþi fi mulþumit. Ne-am arãtat slãbiciunile contra lui Toulouse. Este extrem de supãrãtor sã ceri din partea jucãtorilor tãi un comportament
de gladiator, dar aceºtia sã nu îþi rãspundã pe mãsura
aºteptãrilor.
Avem nevoie de valori individuale ºi sã jucãm cu
mai multã determinare. Mã opresc aici, nu vreau sã îi
supãr pe artiºtii din echipã.
Nu vãd vreo soluþie miracol pentru a-mi motiva
jucãtorii. De aceea nu pot sã spun care sunt ºansele sã
ne salvãm de la retrogradare, chiar dacã fotbalul îþi
oferã posibilitatea de a-þi reveni în fiecare sãptãmânã.
Trebuie sã ºi ºtii sã profiþi de acest lucru, însã nu toatã
lumea este capabilã de aºa ceva”, a spus dupã meci,
vizibil supãrat, Ladislau Boloni.
Etapa viitoare, Lens, aflatã pe locul 19 în Ligue 1, la
patru puncte de salvare, va înfrunta în deplasare pe Montpellier, echipã care se luptã pentru un loc de Liga Europa.

ªahtior
ªahtior,,
Veh, dat afarã de
învinsã în la Hamburg dupã
campionat umilinþa cu Bayern
Echipa pregãtitã de Mircea
Lucescu (foto), ªahtior Doneþk, cu
fundaºul Rãzvan Raþ integralist, a
fost învinsã, ieri, în deplasare, cu
scorul de 1-0 (0-0), de formaþia
Karpati Lvov, într-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Ucrainei, informeazã site-ul oficial al

grupãrii din Doneþk. Unicul gol al
întâlnirii a fost marcat de Kojanov,
în minutul 58.
Cu nouã etape înainte de finalul sezonului, ªahtior Doneþk se
aflã pe primul loc, cu 55 de puncte, fiind urmatã de Dinamo Kiev,
cu 43 de puncte ºi un meci mai
puþin disputat.

Clubul Hamburger SV a decis
concedierea cu efect imediat a antrenorului Armin Veh (50 de ani),
care, declarase marþi cã va rãmâne în funcþie pânã la finalul sezonului, a anunþat agenþia SID, citatã de AFP.
Decizia a fost luatã, ieri, dupã
o reuniune de crizã ca urmare a
eºecului suferit în faþa lui Bayern
Munchen (0-6), rezultat care a fãcut ca hanseaticii sã ocupe acum
doar locul 8 în Bundesliga.
SID a mai precizat cã de pregãtirea echipei se va ocupa secundul
Michael Oenning (45 de ani), ajutat de fostul jucãtor Rodolfo Cardoso.
Altfel, sâmbãtã searã, la finele
“masacrului” de pe “Allianz Arena”, Veh exclusese posibilitatea de
a demisiona.

LIGUE 1 - ETAPA A XXVII-A
Rennes – Marseille
0-2
Arles – Lorient
3-3
Lens – Toulouse
0-1
Nancy – Caen
2-0
Nice – Auxerre
1-0
St. Etienne – Brest
2-0
Sochaux – Lyon
0-2
Bordeaux – Monaco
0-1
Lille – Valencien.
2-1
Paris SG – Montpellier (asearã)
CLASAMENT
1. Lille
27 14 10 3 47-26 52p
2. Rennes
27 14 7 6 31-20 49
3. Lyon
27 13 9 5 46-25 48
4. Marseille
27 13 9 5 39-23 48
5. Paris SG
26 12 8 6 39-26 44
6. St. Etienne 27 10 8 9 35-33 38
7. Montpellier 26 10 8 8 21-24 38
8. Bordeaux 27 9 10 8 35-32 37
9. Lorient
27 10 7 10 35-34 37
10. Toulouse 27 11 3 13 28-29 36
11. Sochaux 27 10 5 12 40-33 35
12. Brest
27 9 8 10 27-30 35
13. Nice
27 8 9 10 18-27 33
14. Valencien. 27 7 11 9 31-29 32
15. Caen
27 8 8 11 29-38 32
16. Nancy
27 9 5 13 29-41 32
17. Monaco 27 5 14 8 26-28 29
18. Auxerre
27 5 14 8 30-34 29
19. Lens
27 5 10 12 24-41 25
20. Arles
27 1 9 17 15-52 12

SERIE A - ETAPA A XXIX-A
Brescia – Inter
1-1
(Dacã Cristi Chivu nu a fãcut parte
din lotul nerazzurilor ca urmare a
unor probleme medicale, Denis Alibec nu a fost selecþionat)
Cesena – Juventus
2-2
Milan – Bari
1-1
(Paul Codrea a bifat toate minutele
pentru oaspeþi)
Roma – Lazio
2-0
(Titular la echipa lazialã, ªtefan
Radu a fost eliminat în minutul 88.
Bogdan Lobonþ nu a fãcut parte din
lotul Romei)
Cagliari – Udinese
0-4
Catania – Sampdoria
1-0
Chievo – Fiorentina
0-1
(Adrian Mutu a fost integralist la
vizitatori)
Genoa – Palermo
1-0
(Încã nerefãcut dupã o accidentare, Dorin Goian nu a fãcut parte din
lotul sicilienilor)
Lecce – Bologna
0-1
Parma – Napoli (asearã)
CLASAMENT
1. Milan
29 18 8 3 51-21 62p
2. Inter
29 17 6 6 55-32 57
3. Udinese
29 16 5 8 54-30 53
4. Napoli
28 16 5 7 42-26 53
5. Lazio
29 15 6 8 35-25 51
6. Roma
29 14 7 8 45-39 49
7. Juventus 29 11 9 9 43-37 42
8. Fiorentina 29 10 10 9 33-29 40
9. Palermo
29 12 4 13 44-46 40
10. Cagliari 29 11 6 12 35-34 39
11. Bologna * 29 11 9 9 32-36 39
12. Genoa
29 10 8 11 28-32 38
13. Chievo
29 7 11 11 28-31 32
14. Catania 29 8 8 13 25-38 32
15. Sampdoria 29 7 10 12 25-33 31
16. Parma
28 6 11 11 27-38 29
17. Cesena 29 7 8 14 25-40 29
18. Lecce
29 7 7 15 31-51 28
19. Brescia
29 6 8 15 23-36 26
20. Bari
29 3 8 18 16-43 17
* – echipã penalizatã cu 3 puncte.
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LIGA A IV-A DOLJ - ETAPA A XXIII-A

BUNE REZERVE DE APÃ!

C.S. APÃ CRAIOVA - AVÂNTUL PIELEªTI

2-0 (0-0)

Stadion: „Extensiv-Parc Romanescu”, teren: moale, timp: frumos, spectatori: 100.
Au marcat: C. Marin ’69, Giubelan ’82.
C.S. APÃ: Pîrvan – Dobre (’60 GiubeAVÂNTUL: Staicu – Chimigeru, C. Anlan), Lopãþel, Anuþa, Rãduþ – Ciocan,
dreescu, Ad. Georgescu, Mãgureanu (’82
Trãistaru, Nedelea (’70 D. Ionele), Niþã –
Bizera) – Lupancea, M. Matei, Stanu, A.
Stemat (’68 C. Marin), Criºan (’74 TãtaCisse (’71 Iordache) – Boboc (’61 D. Georru). Antrenor: Victor Naicu.
gescu), Balaban. Antrenor: Marian Bârsan.
Au arbitrat: Adrian Stroe – Remus Ciucã, Dragoº Ciobanu.
Observator: Ion Giuverdea.
Cartonaºe galbene: Nedelea ’15 / Ad. Georgescu ’15, Chimigeru ’66, D. Georgescu ’69.
CLAUDIA PÃTRAªCU
DENISA MARINESCU

Sâmbãtã dupã-amiazã, pe o vreme numai
bunã pentru fotbal, stadionul „Extensiv-Parc
Romanescu” a gãzduit întâlnirea dintre C.S
Apã Craiova ºi Avântul Pieleºti, douã formaþii cu obiective total diferite. Consideratã drept una dintre cele mai bune echipe din

Liga a IV-a doljeanã, trupa pregãtitã de Victor Naicu nu a înºelat aºteptãrile celor prezenþi în tribune, învingându-i pe cei de la
Avântul Pieleºti cu scorul de 2-0. Spre uimirea tuturor, cei care au adus mult dorita
victorie a craiovenilor au fost fotbaliºtii cu
statut de rezervã, C. Marin ºi Giubelan. Nici
oaspeþii nu s-au lãsat mai prejos, þinând piept
gazdelor mai ales în primul mitan, la pauzã

tabela arãtând la fel ca înainte de fluierul de
start al „centralului” Adrian Stroe. Pentru
ambele combatante, un mic dezavantaj a fost
constituit de faptul cã terenul nu a oferit cele
mai bune condiþii de desfãºurare a unei partide de fotbal, astfel neputându-se asista la
un duel ceva mai atractiv. Cu cele trei puncte contabilizate în compania pieleºtenilor,
C.S. Apã Craiova se menþine în cursa participãrii la play-off-ul în urma cãruia se va
cunoaºte echipa ce se va bate sã promoveze
pe cea de-a treia scenã fotbalisticã a þãrii.
ETAPA VIITOARE
(SÂMBÃTÃ, 19.03.2011, ORA 12:00)
VIITORUL Cârcea – ENERGIA Craiova
F.C. BRÃDEªTI – F.C. PODARI
RECOLTA Ostroveni – C.S. IªALNIÞA
C.S. SOPOT – „G.P.” CRAIOVA
AVÂNTUL Pieleºti – PROGRESUL Bãileºti
PROGRESUL Segarcea – C.S. APÃ Craiova
ªTIINÞA Malu Mare – U.T. DÃBULENI
DUNÃREA Bechet – „U” II CRAIOVA

CELELALTE REZULTATE
F.C. PODARI – VIITORUL Cârcea
4-0
C.S. IªALNIÞA – F.C. BRÃDEªTI
4-1
„G.P.” CRAIOVA – RECOLTA Ostroveni 1-2
PROGRESUL Bãileºti – C.S. SOPOT
0-5
U.T. DÃBULENI – PROGRESUL Segarcea 1-1
„U” II CRAIOVA – ªTIINÞA Malu Mare 3-0
DUNÃREA Bechet – ENERGIA Craiova 2-0
CLASAMENT
1. C.S. SOPOT
23 20 3 0 92-15 63p
2. F.C. PODARI
23 16 5 2 64-16 53
3. RECOLTA Ostroveni
23 15 3 5 46-21 48
4. C.S. APÃ Craiova
23 15 2 6 42-23 47
5. „G.P.” CRAIOVA
23 12 3 8 48-23 39
6. PROGRESUL Segarcea 23 11 6 6 44-38 39
7. C.S. IªALNIÞA
23 12 1 10 63-37 37
8. „U” II CRAIOVA*
23 12 4 7 62-24 36
9. ENERGIA Craiova
23 10 2 11 39-37 32
10. VIITORUL Cârcea
23 8 6 9 45-55 30
11. U.T. DÃBULENI
23 7 4 12 35-58 25
12. AVÂNTUL Pieleºti
23 6 4 13 31-50 22
13. ªTIINÞA Malu Mare
23 6 1 16 20-61 19
14. DUNÃREA Bechet
23 5 1 17 31-95 16
15. F.C. BRÃDEªTI
23 3 4 16 20-57 13
16. PROGRESUL Bãileºti
23 0 3 20 17-89 3
* echipã penalizatã cu 4 puncte.

GAZ METAN C.F.R. CRAIOVA - MECI AMICAL

MINERI
GAZAÞI!

SILVIU GHIÞÃ
Sâmbãtã dupã-amiazã, pe stadionul
„Termo” din Drobeta Turnu Severin, Gaz
Metan C.F.R. Craiova a susþinut prima
partidã de verificare dupã ce conducãtorii
Primãriei din oraºul de pe malul stâng al
bãtrânului fluviu au încheiat colaborarea
cu de acum fosta grupare de la „Depou”.
Pregãtiþi de pe margine tot de Ionel Gane,
„gãzarii” s-au impus cu categoricul scor
de 8-0 în faþa Minerului Valea Copcii,
formaþie ce activeazã în Liga a IV-a din
Mehedinþi. Golurile confortabilei victorii
a „ceferiºtilor” au fost marcate de Yuki
Nakamura (’12), Alin Vigariu (’19),
Bogdan Chirea (’29), Ionuþ Neacºa (’42),
Marius Voicu (’64), Daniel Oprea (’68,
’75) ºi Patrian Trifu (’77). Formula de
start a Gaz Metan C.F.R. Craiova a fost

urmãtoarea: M. Neagoe – Roºianu,
Nicola, Cruºoveanu, B. Cosmin – Neacºa, Mitic, Vigariu, Chirea –Yuki, Trifu.
Au mai intrat: Iordan, Niþã, Voicu, Firoiu,
Pârvu, Rioºanu, Oprea ºi Bãlaºea. Primul
„11” al Minerului Mehedinþi a arãtat
astfel: Nedelcea – Buºoi, Falcue, Merluþã, Rãceanu – Ungureanu, Anghel,
Cioabã, Pais – Rotaru, Seinu. Au mai
jucat: Tiþa, A. Petricã, Stãncioi, Fîºic,
Pãdureanu, Burincã ºi Funieru. Acum
douã zile, în campionat, Gaz Metan
C.F.R. Craiova trebuia sã întâlneascã în
campionat pe Minerul Lupeni, însã
formaþia din Valea Jiului s-a retras din
campionat încã din tur, acelaºi lucru
fãcându-l recent ºi F.C. Silvania, echipã
cu care „galben-viºiniii” ar fi trebuit sã se
dueleze în etapa viitoare.
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DRESURĂ DE LEI!
F.C. TIMIŞOARA – UNIVERSITATEA CRAIOVA

4-0 (2-0)

F.C.TIMIŞOARA
F.C.TIMIŞOARA
F.C.TIMIŞOARA
Stadion: „Dan Păltinişanu”, teren: bun, timp: frumos, spectatori: 24.000.
Au marcat: Zicu ’36, Magera ’40, ’56, D. Goga ’90.
F.C. TIMIŞOARA: Pantilimon – Helder, Cisovsky, S. Ghionea, Sepsi – D. Goga, Alexa, Bourceanu, Zicu (’89 Ignjatijevici) –
Magera (’87 Nikolici), Axente (’77 Ricketts). Antrenor: Dusan
Uhrin junior.
UNIVERSITATEA: Silviu Lung junior – Dănănae, Zoro, D.
Lopes, Buşu – Prepeliţă, D. Stoica, Alex. Ologu (’61 Subotici), W.
Lopez (’46 Gângioveanu) – M. Costea, Fl. Costea (’71 Stoianof).
Antrenor: Nicolo Napoli.
Au arbitrat: Florin Marcu (Oradea) – Adrian Vidan (Bucureşti),
Octavian Şovre (Oradea).
Observatori: Dan Dragoş Crăciun (Cluj-Napoca), Mircea Dîncu (Sibiu).
Cartonaşe galbene: Magera ’37, Goga ’50 / Zoro ’38, Prepeliţă ’83.

LIGA I - ETAPA XXI
VINERI
VICTORIA Brăneşti – STEAUA Bucureşti
A marcat: Surdu ’63.

0-1 (0-0)

SÂMBĂTĂ
În cadrul unei conferinţe de presă susţinută pe ascuns, tehnicianul Nicolo Napoli promitea că elevii săi vor arăta foarte mult curaj
în duelul de aseară, din deplasare,
cu F.C. Timişoara. Crezând în cele
spuse de antrenorul peninsular,
fanaticii suporteri ai Ştiinţei au aşteptat cu sufletul la gură fluierul
de start al partidei de pe Bega, în
plus visând şi frumos, un vis în
care favoriţii „lei” îşi hăituiau adversarul, îl devorau şi mai apoi se
arătau satisfăcuţi că victoria obţinută le păstrează şansele de a participa în cupele europene! Din păcate, frumoşii fani ai Ştiinţei au
fost treziţi repede la realitate, „pisicuţele” flămânde şi neîngrijite din
bătătura lui Adrian Mititelu mieunând a pagubă încă din primele minute, când asupra lor s-a declanşat furia unei echipe ce îşi doreşte
cu adevărat să se califice în fazele
preliminare ale Ligii Campionilor.
Prea mult timp nu a trecut până
când bănăţenii au deschis tabela,
Ianis Zicu marcând, în minutul 36,
din interiorul careului mic, după o
bâlbăială a adormiţilor fundaşi ai
Ştiinţei. Împiedicaţi parcă de gravele probleme ce dăinuie de ceva
vreme, până la pauză, „alb-albaştrii” au mai primit repede o lovitură în moalele capului, Lukas Magera împingând balonul în poartă
din numai 2 metri. Dresura de lei
s-a întins şi pe parcursul reprizei
a doua, când gazdele au făcut ce
au dorit pe teren, în minutul 56 al
doilea marcator al Timişoarei mai
punctând o dată, din interiorul ca-
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reului mare, poziţie centrală. Iar
pentru ca umilinţa să fie şi mai
mare, Dorin Goga a trimis mingea
în vinclul porţii lui Silviu Lung junior în chiar ultimul minut al jocului de-a şoarecele cu pisica...

Doar puţin demoralizaţi
La finalul partidei cu timişorenii, tehnicianul Universităţii Craiova a recunoscut că elevii săi sunt
puţin demoralizaţi de parcurs ul
avut de când s-a reluat campionatul, însă cu toţii speră că retrogradarea va fi evitată. „Fraţii Costea
au făcut tot ce au putut, dar am
suferit la fazele fixe. Ca joc, cred
că am creat probleme în prima
repriză, 30 de minute am jucat
bine, dar apoi au venit golurile şi
asta a fost. E păcat, însă mergem
înainte, urmează un meci foarte
important pentru noi, avem nevoie de puncte pentru a evita retrogradarea. Echipa e puţin demoralizată, e normal, dar asta e situaţia. Am fost supărat la final pe o
decizie a arbitrului, nu pe vreunul
din băieţii mei. Nu-i avem pe Ştefan Bărboianu şi Valerică Găman,
dar avem un lot bun cu care încercăm să luptăm până la capăt,
obiectivul pentru aceste trei luni
este evitarea retrogradării”, a afirmat Nicolo Napoli.

Mititelu:
„Să le fie ruşine jucătorilor!”
Supărat că echipa pe care o finanţează a pierdut de o asemenea

manieră, Adrian Mititelu şi-a vărsat nervii asupra jucătorilor, cărora ar trebui să le fie ruşine de
locul ocupat la ora actuală în clasamentul Ligii I. „Jucătorii nu au
de ce să fie nemulţumiţi, nu avem
probleme financiare mai mari decât la celelalte cluburi. Ar trebui
să le fie ruşine pentru locul pe care
îl ocupă în clasament. Eu sunt cel
mai vinovat... Trebuie să uităm cât
mai repede de acest meci ş i să
abordăm altfel partida cu As tra
Ploieşti. Nu stă în obişnuinţa Universităţii Craiova să ia bătaie de
genul acesta, nu îmi amintesc de
un joc atât de prost al nostru”, a
declarat Adrian Mititelu.

Dumitru Dragomir
face haz de necaz!
Aflat în conflict cu finanţatorul
Adrian Mititelu, preşedintele Ligii
Profesioniste de Fotbal face haz de
necazul Universităţii Craiova, pe
care o consideră cea mai slabă echipă din Liga I. „Scorul putea să fie
cam 12-0 pentru F.C. Timişoara.
Fundaşii centrali de la Universitatea Craiova aleargă ca mine şi ca
Dinu Gheorghe. Degeaba vorbesc
ei, pentru că eu nu cred că oltenii
au echipă. Universitatea Craiova
cred că este cea mai slabă echipă
din Liga I. Şi Unirea Urziceni şi
Sportul Studenţesc sunt peste formaţia lui Mititelu. Cine l-o fi pus pe
Mititelu să-l dea afară pe Victor Piţurcă? Trebuia să se facă frate cu
dracu’ până trecea puntea”, a afirmat Dumitru Dragomir.

„U” Cluj-Napoca – UNIREA Urziceni
4-2 (1-1)
Au marcat: Cl. Niculescu ’34, Machado ’57, Ad. Cristea ’77, Voican ’90 / Mihalcea ’15, ’48.
F.C.M. TÂRGU MUREŞ – OŢELUL Galaţi
1-0 (0-0)
A marcat: D. Ruiz ’66.
RAPID Bucureşti – DINAMO Bucureşti
0-0

DUMINICĂ
SPORTUL Studenţesc – GAZ METAN Mediaş
A marcat: Eric ’66 (pen.)

0-1 (0-0)

ASTĂZI
ASTRA – CFR Cluj
BRAŞOV – F.C. VASLUI

ora 17:00
ora 20:30

CLASAMENT
M
V
E
OŢELUL Galaţi 21
14
3
F.C. TIMIŞOARA 21
11
10
F.C. VASLUI
20
11
5
STEAUA
21
10
5
RAPID
21
9
7
DINAMO
21
9
7
GAZ METAN
21
9
7
CFR Cluj
20
7
7
F.C.M. Tg. Mureş 21
7
5
ASTRA Ploieşti 20
5
10
F.C. BRAŞOV
20
5
9
GLORIA Bistriţa 21
6
6
“U” Cluj
21
6
6
“U” CRAIOVA 21
5
6
VICTORIA
21
4
8
PANDURII
21
4
8
UNIREA
21
4
6
SPORTUL
21
3
1
LIGA I “BERGENBIER” - ETAPAA XXI-A

Î
4
0
4
6
5
5
5
6
9
5
6
9
9
10
9
9
11
17
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