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Craiovenii au dat buluc la analize gratuite

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Am băut, Popescule, ca să-mi
înec amarul, dar n-am reuşit pentru că, al dracului, ştia să înoate.
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Prefectul de Dolj,
interesat de
stadiul lucrărilor
agricole de sezon
Culturi agricole deficitare –
mazărea de grădină şi cartoful de
toamnă. Pornind de la această
realitate, dezvoltată pe parcursul
discuţiilor din cadrul şedinţei de
Colegiu Prefectural, în care repreze nta nţii Direcţiei pentru
Agricultură Dolj au prezentat stadiul derulării campaniei agricole
de primăvară, prefectul de Dolj,
Nicolae Giugea, a luat cunoştinţă de pulsul lucrărilor agricole de
sezon.
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Coadă pentru sănătate
În ciuda vremii ploioase, craiovenii au făcut, ieri
după-amiază, coadă la intrarea în Teatrul Naţional “Marin Sorescu” pentru a beneficia de un set
de analize gratuite, oferite în cadrul campaniei
“Expoziţia de sănătate”. Timp de o oră, atât cât
durează un tur complet pe la toate standurile, cei
interesaţi au avut ocazia să afle ce trebuie să mănânce, câtă cafea să bea, câte ore să doarmă şi
cum pot să se trateze de insomnie. Mâine şi poimâine, vizitatorii pot să-şi testeze, în plus, şi nivelul glicemiei şi al colesterolului. Campania „Expoziţie de sănătate” se desfăşoară până pe data de 1
aprilie, între orele 15.00 şi 19.00.

Pentru Guvernul
Boc numai
proiectele primarilor
PD-L sunt oportune
şi eligibile
România trece printr-o perioadă atipică, în care şomajul scade,
dar numărul de salariaţi nu creşte.
Singura concluzie logică ar fi că
angajaţii trec la munca la negru sau
pleacă din ţară, aşa cum le-a recomandat preşedintele Traian Băsescu. Am ajuns să avem cel mai mic
număr de angajaţi din ultimii 50 de
ani... În tot acest timp, Guvernul
Boc îşi pregăteşte alegerile locale
şi parlamentare din 2012 pompând
bani publici în primăriile pedeliste.
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Întru dragoste de
frumos: artistul şi
dascălul Victor
Pârlac – 75 de ani
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 30 martie 2010-anunþat de BNR
1 EURO ...................... 4,1276 ............. 41276
1 lirã sterlinã............................4,6851....................46851

$

1 dolar SUA ................. 2,9245 ......... 29245
1 g AUR (preþ în lei) ... 133,0066 ...... 1330066

METEO

Miercuri, 30martie-Max:12°C-Min:6°C

Turnãtori „utili
democraþiei”
S

pectacolul dezvãluirilor WikiLeaks este extrem
de sugestiv în privinþa profilului nostru moral.
ªi nu de azi, de ieri, din moment ce dupã expresia
lui Dumitru Drãghicescu („Din psihologia poporului român”), suntem aidoma „copilului orfan încã
de la naºtere”, cãruia „pãrinþii îi muriserã chiar
în ziua în care vãzuse lumina zilei” ºi bizantinizarea spiritului românesc nu a fost altceva decât un
blestem de care nici pânã azi nu am scãpat. Pânã la
urmã nici nu mai intereseazã conþinutul ºi ansamblarea acestui amalgam de informaþii la Ambasada
SUA de la Bucureºti, cãci suspectã este fauna care
s-a spovedit, de-a lungul timpului, acceptând statutul de sursã ocultã a acestor informaþii ºi rapoarte, în cãutarea galoanelor de mãrire. Nedumerirea este
desãvârºitã, fiindcã înþelegem, era afluire mare la porþile ambasadei. Greu de înþeles ce cãuta, de pildã,
Rodica Culcer, directorul Departamentului ªtiri din
TVR, în octombrie 2007, cu jalba în bãþ la Ambasada
SUA, pentru a discredita politica editorialã a postului
public de televiziune, condus de Alexandru Sassu. Ce
putea face Ambasada SUA în aceastã privinþã? Nota
citatã mai aratã cã „Alexandru Sassu o numise pe
Mãdãlina Rãdulescu în funcþia de director de ºtiri la
TVR la 16 octombrie 2007”, iar aceasta era descrisã
de Rodica Culcer drept ”un fost editor la Antena 1, a
lui Dan Voiculescu, care nu a fost niciodatã responsabilã pentru transmiterea unui întreg buletin de ºtiri”.
Aceastã construcþie bizarã, la limita suficienþei, o aratã
pe Rodica Culcer, o delatoare de duzinã, care cocheteazã cu infantilismul. Dar cum putea Monica Macovei, actualmente eurodeputat, sã-l toarne pe succesorul sãu în funcþia de ministru al Justiþiei, Tudor Chi-

Starea de fapt
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uariu, în virtutea faptului cã „era de mult timp în
contact cu Ambasada de la Bucureºti”, cum se menþioneazã în finalul unei telegrame. Admiþând cã avea
dreptate, dar în noua ei calitate de consilier al premierului muntenegrean, îºi putea reprima orice vanitate. Cu o asemenea vocaþie, numai naivii pot crede
cã „înainte” atât Rodica Culcer, cât ºi Monica Macovei aveau inhibãri în raporturile cu Securitatea,
atât de hulitã de anticomuniºtii de datã recentã. Ar fi
ºi culmea sã ne-o imaginãm pe Rodica Culcer, care
lucrase înainte de 1990 chiar la Ambasada SUA, ca
secretara a consilierului politic, Parley Michael, „uitatã” se ofiþerii români de securitate. Mare mister!
Avântul eroic al acestor figuri, întâmplãtor feminime, dornice de spovedanie, sub patrafirul unei ambasade strãine ºi generoase, nu demonstrazã altceva
decât înfumurare ºi isteþime stearpã. Cât priveºte
schema de gândire a personalului însãrcinat cu redactarea cablogramelor, inclusiv a ambasadorilor
Nicolas Taubman ºi Mark Gittenstein, „cine cu este
cu noi este cu oligarhii ºi cu ruºii” atestã estomparea
oricãror nuanþe moderne ale democraþiei. ªi am spune, o totalã distonanþã cu viziunea clarã a preºedintelui Barack Obama, viu exprimatã în cartea sa de
referinþã „Îndrãzneala de a spera”. În fine, ar mai
trebui spus un lucru: noi credeam cã suntem europeni, chemaþi sã împãrtãºim toate valorile UE. Din
aceste cablograme aflãm cã avem ºi o problemã sentimentalã, în sensul cã politicienii români trebuie sã
iubeascã mai mult Washingtonul decât Bruxellesul
sau Strasbourgul. Propria þarã, doar accidental! A
privi ºi spre alte zãri este riscant, aºa cum era ºi
odinioarã.

Boc: Proiectul privind reducerea
TVA la alimentele de bazã
nu are acoperire bugetarã
Premierul Emil
Boc a declarat cã
proiectul privind reducerea TVA la produsele alimentare de
bazã nu are acoperire bugetarã ºi cã
toþi specialiºtii consultaþi au spus cã
aplicarea acestuia nu
duce la scãderea
preþurilor la alimente. „Proiectul privind
reducerea TVA va veni la Camera
Deputaþilor ºi, din nefericire, nu are
acoperire bugetarã. Toþi specialiºtii consultaþi au spus cã nu conduce la scãderea preþurilor, aºa cum
am dori în perspectivã, sã scadã
preþul la alimentele de bazã”, a afirmat Boc, dupã întâlnirea cu deputaþii PDL. El a spus cã trebuie gãsite soluþii de stimulare economicã
prin care, în mod real, sã se ajungã la scãderea preþurilor, menþionând, în acest sens, cã la PDL a
discutat despre un set de mãsuri
care sã asigure piaþa alimentarã din
România, „pornind de la depozite-

Preºedinþia a fãcut publicã stenograma
discuþiei despre dosarele lui Nãstase
Preºedinþia a dat publicitãþii stenograma întâlnirii dintre ºeful statului ºi liderii PSD, descrisã
într-o telegramã secretã americanã, publicatã de
Wikileaks. Conform documentului, Traian Bãsescu l-ar fi ameninþat pe Geoanã cã „dã drumul
în public” dosarelor lui Adrian Nãstase ca sã demonstreze cã plângerile penale împotriva lui au
fost fãcute de membri PSD. Potrivit stenogramei datã publicitãþii de Administraþia Prezidenþialã, Traian Bãsescu a precizat cã plângerile din
dosarele lui Adrian Nãstase sunt semnate de
membrii PSD. „Aceste dosare au fost la mine ºi
eu le-am avizat pentru începerea urmãririi pena-

le ºi pot sã vã spun ce era acolo, ca sã vedeþi cât
sunt de politice. (...) Domnul Sergiu Sechelariu
a fost membru PSD, dânsul a iniþiat plângerea,
doamna de la Inspectoratul în Construcþii a fost
de la PSD, dânsa a fãcut plângere. Consulul era
numit de primul-ministru, la Beijing (...) Ei, ãsta
e dosarul politic. Eu ce sã vã spun? Politic, nepolitic, doar dacã vi l-aþi fãcut în acelaºi partid.
(...) Prima datã când mai aud cã dosarele lui
Adrian Nãstase sunt politice le fac publice ca sã
ne liniºtim odatã cu minciuna asta. V-aþi fãcut
voi de la PSD dosare unii la alþii ºi þipaþi toatã
ziua cã e vinovat Daniel Morar ºi Traian Bãses-

cu”, spune Traian Bãsescu la întâlnirea cu membrii PSD. „Dar nu e singurul partid care procedeazã aºa. E o practicã curentã”, a replicat preºedintele Senatului, Mircea Geoanã. „Nu are sens
sã mai mergeþi sã pedalaþi pe asta, pentru cã mã
obligaþi sã fac publice dosarele ca sã mã apãr, cã
m-am sãturat de povestea politicã”, i-a rãspuns
ºeful statului. Adrian Nãstase susþine însã altceva. „Plângerile penale au fost fãcute de cãtre
Mona Muscã în numele Alianþei DA ºi în 2005
Daniel Morar s-a autosesizat. Nici el nu cred cã
era membru PSD”, spune preºedintele CN al
PSD, Adrian Nãstase.

Senatul a respins scutirea de la
impozit a pensiilor sub 2.000 de lei
Plenul Senatului a supus, ieri,
din nou la vot cererea de reexaminare a lui Traian Bãsescu privind neimpozitarea pensiilor sub
2000 de lei, aprobând solicitarea
preºedintelui, dupã ce PDL a reclamat cã în plenul de sãptãmâna
trecutã proiectul nu a fost dezbãtut regulamentar. În plenul de
miercurea trecutã, Senatul a
respins solicitarea preºedintelui
Traian Bãsescu privind reexaminarea legii ce prevede neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei,
însã PDL a acuzat faptul cã actul

ploaie
ploaie
ploaie

nu a fost dezbãtut, ci s-a trecut
direct la vot, informeazã NewsIn.
Cererea de reexaminare a întrunit
62 de voturi „pentru” ºi 55 „împotrivã”. Proiectul de lege urmeazã sã ajungã în atenþia Camerei
Deputaþilor în calitate de camerã
decizionalã. În solicitarea preºedintelui se preciza cã mãsura propusã
ar duce la dezechilibre bugetare
majore, respectiv majorarea deficitului bugetar, prin reducerea veniturilor la bugetul de stat. În prezent, sunt scutite de la impozitare
doar pensiile sub 1.000 de lei.

le agricole, de la cadastru teritoriului, la sprijinirea întreprinzãtorilor agricoli”. „Deci mãsuri concrete, nu soluþii care nu duc la scãderea preþurilor. Experþii economici
consultaþi ne-au spus cã scãderea
TVA la produsele alimentare de
bazã nu va însemna cã vor scãdea
imediat preþurile al alimente”, a adãugat Boc. Cererea de reexaminare
formulatã de preºedintele de Traian Bãsescu asupra legii privind reducerea TVA la 5% la alimentele
de bazã a fost respinsã, miercuri,
de Senat, care a menþinut, astfel,
textul legislativ iniþial.
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Craiovenii au dat buluc la analize gratuite

Coadă pentru sănătate
În ciuda vremii ploioase, craiovenii au făcut, ieri după-amiază, coadă la intrarea în
Teatrul Naţional “Marin Sorescu” pentru a beneficia de un set de analize gratuite, oferite
în cadrul campaniei “Expoziţia de sănătate”. Timp de o oră, atât cât durează un tur complet pe la toate standurile, cei interesaţi au avut ocazia să afle ce trebuie să mănânce, câtă
cafea să bea, câte ore să doarmă şi cum pot să se trateze de insomnie. Mâine şi poimâine,
vizitatorii pot să-şi testeze, în plus, şi nivelul glicemiei şi al colesterolului.
Aşa cum era de aşteptat, campania gratuită “Expoziţia de sănătate”, organizată până pe 1 aprilie în
holul principal al Teatrului Naţional
“Marin Sorescu”, s-a bucurat de succes încă din primele clipe. Cu doar
câteva momente înainte de a tăia panglica inaugurală, pe scările teatrului
aştepta deja un grup mare, majoritatea fiind persoane vârstnice, cu afecţiuni medicale mai vechi şi fără posibilităţi financiare pentru a-şi urmări
evoluţia bolii. După ce au depăşit cu
brio momentul intrării, fără a se mai
îmbulzi ca în alte dăţi, au pătruns în
holul amenajat ca o mare sală de consultaţii. Precauţi, pentru a evita îmbulzeala, organizatorii au hotărât ca
vizitatorii să intre în grupuri de câte
şapte-opt persoane. Conform protocolului, încă de la intrare sunt preluaţi de câte un ghid medical, care
înmânează fiecăruia câte o fişă pe care
sunt menţionate toate etapele prin
care trebuie să treacă. Odată legitimaţi, aventura în lumea sfaturilor
medicale poate să pornească...

torii au recunoscut că nu deţineau
aceste informaţii. De pildă, la un alt
stand, au fost avertizaţi să aibă grijă
ce alimente consumă la masă. „Fructele şi legumele sunt prietenii inimii
noastre. Ar fi bine să vă obişnuiţi să
mâncaţi mai multe legume şi fructe
proaspete şi mai puţină carne. Grăsimile animale produc colesterolul, care
este foarte dăunător pentru sănătatea noastră”. De asemenea, craiovenii au fost sfătuiţi să consume cât mai
puţină sare, să nu bea apă în timpul
mesei pentru a nu îngreuna digestia,
să facă o pauză între gustări de 5-6
ore. Pentru a fi cât mai convingători,
organizatorii au instalat o piramidă a

de apă, apoi încă două la ora 10.00
sau 11.00. Faceţi acelaşi lucru la mijlocul după-amiezei, pe la ora 15.00
sau 16.00. În sfârşit, încheiaţi ziua cu
încă un pahar de apă proaspătă seara”. Cele şapte pahare de apă pot să
facă minuni: previne deshidratarea,
infecţiile şi reduce stresul cardiovascular. După spusele specialiştilor, apa
ajută la recuperarea siluetei de altădată, vizitatorii, în special doamnele,
fiind rugate să nu mai apeleze la pastile pentru a slăbi, înlocuindu-le cu
cât mai multă apă. Mulţi dintre cei
prezenţi s-au plâns medicilor că au
insomnii şi au primit sfatul să bea un
pahar cu lapte călduţ înainte de cul-

De azi se testează colesterolul
şi glicemia

Tur de informare
În prima parte a „consultaţiei”,
vizitatorii sunt informaţi despre influenţa pe care o au cei opt factori
esenţiali pentru a avea un stil de viaţă sănătoasă. Primul este soarele,
considerat o armă împotriva microbilor. Aici, craiovenii au primit sfaturi
foarte utile în viaţa de zi cu zi, atât cu
privire la beneficii, cât şi la efectele
nedorite. Indispenabile supravieţuirii fizice, totuşi, razele solare în exces
pot constitui un risc pentru sănătate. Printre efectele nedorite se numără arsurile solare, insolaţia, urticaria
solară şi, cel mai grav, cancerul de
piele. La următorul stand, craiovenii
au fost învăţaţi cum trebuie să respire. „Ştiţi să respiraţi corect?”, s-a
dovedit o întrebare dificilă, la care
asistentul nu a primit nici un răspuns.
„Un om dintr-un milion ştie să respire corect. E bine să reţineţi că respiraţia prin nas este cea mai sănătoasă”, li s-a explicat oamenilor.

Piramida alimentelor, un
exemplu pentru masă
Deşi păreau lucruri simple, vizita-

socializeze mai mult, să se plimbe în
aer liber, obligatoriu 15 minute, şi, în
felul acesta, uită de necazurile pentru
care e tentat să recurgă la alcool. În
ceea ce priveşte consumul de cafea,
organizatorii i-au avertizat pe oameni
că, indiferent cât de mult le-ar plăcea
aroma acesteia, nu trebuie să consume mai mult de două ceşti pe zi, iar
aceasta să nu fie pregătită prea tare.

alimentaţiei chiar în mijlocul holului,
pentru a arăta, pe înţelesul tuturor, care
este proporţia corectă dintre grupele
de alimente, precum şi cantitatea pe
care trebuie să o consume zilnic.

Vârstnicii s-au interesat de
beneficiile apei
Bătrânii au aflat că, la vârsta lor,
apa are un rol esenţial pentru sănătate întrucât există tendinţa ca, odată cu îmbătrânirea, corpul să piardă
din cantitatea de apă. Pentru a fi mai
sănătoşi şi chiar pentru a-şi prelungi
viaţa, vizitatorii au fost sfătuiţi să bea
cât mai multă apă, ba chiar să se ajute de un program riguros. „După trezire, sunt recomandate două pahare

care şi să scape de gândurile negre.

„Nu consumaţi mai mult de
două ceşti de cafea pe zi”
Craiovenii au aflat şi care sunt cei
mai puternici inamici ai sănătăţii lor.
Medicii le-au spus că trebuie să se
păzească de ţigări, cafea şi să nu abuzeze de alcool. „Cel mai mare pericol
în viaţă e alcoolul. Omul spune că o
friptură nu poate să meargă fără un
pahar de vin, ceea ce e bine, dar problema apare atunci când după acel
pahar urmează altul şi altul”. Pentru a
scăpa de dependenţă este nevoie în
principal de voinţa celor care vor să
renunţe. Organizatorii campaniei de
sănătatea le-au sugerat oamenilor să

În partea a doua a campaniei, fiecare vizitator are parte şi de aplicaţii
practice. Fiecăruia i se calculează procentul de grăsime din organism, aflând
în felul acesta cât trebuie să slăbească sau, în mai rare cazuri, să se îngraşe. De asemenea, celor prezenţi li se
măsoară tensiunea arterială şi, după
caz, primesc sfaturile adecvate. Începând de astăzi, cei care vor trece pragul expoziţiei vor avea parte şi de măsurarea nivelului de glicemie şi al colesterolului, ieri, în prima zi, doritorii
fiind informaţi să nu mănânce cu cel
puţin patru ore înainte de efectuarea
analizelor. În final, craiovenii sunt invitaţi pentru o evaluare computerizată, bazată pe toate testele şi analizele
recoltate. Li se calculează, astfel, vârsta inimii, riscul de ateroscleroză, riscul de diabet, vârsta sănătăţii, nivelul
stresului. Tot acum le sunt trasate şi
câteva recomandări cu privire la controlul greutăţii.

Au profitat de gratuităţi
Deşi au fost uşor frustraţi că nu li
s-au efectuat din prima zi toate analizele anunţate, cei aflaţi printre primii
beneficiari ai campaniei au încheiat
turul de sănătate cu zâmbetul pe

buze. „Sunt mulţumită de tot ce am
aflat, nu-mi pare rău că am venit. Vă
spun sincer că, la început, mă gândisem doar la analize, dar nu strică să
mai aflăm şi noi câte ceva. Mie mi-au
zis că am probleme cu greutate, trebuie să mai slăbesc vreo 20 de kilograme ca să ajung la 60”, a mărturisit
Steliana Brâncuşi, din Craiova. Cea
care a însoţit-o era la fel de încântată
de experienţa pe care tocmai o încheiase, şi ea dispusă să vină şi a doua
zi după restul de analize: „M-a cam
pus pe gânduri faptul că mi-au găsit
tensiunea cam mare. Mă aşteptam eu,
dar acum, dacă au zis doctorii, trebuie să am mai multă grijă. Nu ştiam tot
ce s-a spus aici şi sunt foarte multe
lucruri care cred că pot fi respectate
dacă ai puţină voinţă”, a adăugat craioveanca Nicoliţa Cică.
„Dorim să înfiinţăm un club de
sănătate la Craiova, care să se întrunească de două luni pe lună, la
Casa Studenţilor. Este o iniţiativă
care deja a prins contur la Piteşti,
Sibiu, Râmnicu-Vâlcea şi ne-am
gândit că ar fi bine să ia fiinţă şi
aici, la Craiova, unde sunt atâţia
medici buni”, a declarat Florin Răduţ, din partea Asociaţiei „Amicus”.
Campania „Expoziţie de sănătate”
se desfăşoară până pe data de 1 aprilie, între orele 15.00 şi 19.00, în
holul Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”. Organizatorii sunt Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi
Familie – Filiala Oltenia, în colaborare cu Primăria Craiova, Direcţia
de Sănătate Publică Dolj, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog al judeţului Dolj, Asociaţia Studenţească „Amicus”, Casa
Studenţilor din Craiova şi Sanovita.
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Asigurarea
înlocuitã de
Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor a anunþat printr-un comunicat cã
asigurarea obligatorie RCA nu poate fi
RCA plãteºte despãgubiri terþilor pãgubiþi de asiguratul RCA.
Astfel, RCA este o asigurare de
rãspundere civilã, în baza cãreia
asigurãtorul care a emis poliþa RCA
plãteºte despãgubiri terþelor persoane pãgubite în urma unui accident provocat de vehiculul pentru
care s-a încheiat acea asigurare
RCA. Societatea de asigurare nu
plãteºte nici un fel de despãgubiri
proprietarului vehiculului vinovat,
în baza asigurãrii RCA a acestuia.
CASCO plãteºte despãgubiri
asiguratului Casco. Astfel, CASCO
este o asigurare de bunuri, în baza
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eveniment

obligatorie RCA nu poate fi
asigurarea facultativã CASCO
înlocuitã de asigurarea facultativã CASCO, pentru simplu motiv cã riscurile pe
care le acoperã acestea sunt diferite.

cãreia asigurãtorul plãteºte despãgubiri proprietarului vehiculului asigurat CASCO pentru furtul/daunele materiale produse la acest vehicul, indiferent dacã daunele au fost
sau nu provocate de vehiculul respectiv. Deci, asigurarea CASCO nu
despãgubeºte terþe persoane (ca în
cazul RCA), ci numai pe proprietarul vehiculului asigurat CASCO.
Mai mult decât atât, caracterul
obligatoriu al asigurãrii împotriva
cazurilor de rãspundere civilã prin
accidente de vehicule este impus
prin Directivele europene în materie, ceea ce înseamnã cã o even-

rare RCA, indiferent dacã încheie
sau nu o asigurare facultativã CASCO pentru acelaºi vehicul, iar
aceastã obligaþie este aplicabilã nu

numai persoanelor fizice ºi juridice române, ci ºi persoanelor din
Spaþiul Economic European care
deþin vehicule. (realitatea.net)

tualã eliminare a obligativitãþii acesteia ar pune România în situaþia de
a fi sancþionatã de Comisia Europeanã cu “infringement”. În plus,
asigurãtorii care doresc sã vândã
asigurãri obligatorii RCA trebuie sã
îndeplineascã o serie de condiþii
specifice pentru a fi autorizaþi de
cãtre Comisia de Supraveghere a
Asigurãrilor în acest sens, condiþii
prevãzute de asemenea în directivele europene ºi care nu sunt impuse societãþilor care practicã numai asigurãri facultative CASCO.
Astfel, orice proprietar de vehicul are obligaþia sã deþinã o asigu-

Razie în Târgul de Sãptãmânã La spital, în urma unui accident
Poliþiºti ai Serviciului de Ordine Publicã
ºi Secþiei 2 Poliþie din cadrul IPJ Dolj, împreunã cu jandarmi ai GJMb Craiova ºi IJJ
Dolj ºi specialiºti din cadrul Inspectoratului
Teritorial Silvic Vâlcea, au acþionat, luni, în

Târgul de Sãptãmânã din Craiova pentru prevenirea ºi combaterea faptelor antisociale ºi
a faptelor ilicite de naturã economicã.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, au

fost verificate locurile pretabile comiterii
de infracþiuni, au fost legitimate 157 persoane, au fost verificaþi 41 de agenþi economici ºi au fost controlate 28 de autoturisme. În cadrul acestor activitãþi, oamenii legii au constatat 23 abateri de
naturã contravenþionalã, pentru care
au fost aplicate amenzi în sumã totalã de 160.000 lei. În plus, au fost
ridicate în vederea confiscãrii bunuri
în valoare de 33.000 lei.
“A fost întocmit ºi un dosar penal
penal sub aspectul comiterii infracþiunii de evaziune fiscalã pe numele unui
bãrbat de 32 de ani, din comuna Pietroºani, judeþul Argeº, administrator al
unei societãþi comerciale, pentru modul în care evidenþiazã veniturile realizate din vânzarea de cherestea ºi contabilitatea firmei, având drept consecinþe diminuarea obligaþiilor fiscale faþã de
bugetul de stat”, a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, agent Amelia Cãprãrin.
CARMEN ZUICAN

Arestat preventiv dupã ce a
spart un chioºc de ziare
În noaptea de duminicã spre luni, poliþiºtii craioveni a fost anunþaþi cã un bãrbat a
sustras mai multe bunuri dintr-un chioºc de
ziare. Un echipaj de siguranþã publicã al Secþiei 3 Poliþie Craiova a ajuns la locul respectiv, au gãsit chioºcul spart în partea din spate, iar în apropiere, pe strada “Grigore Pleºoianu”, oamenii legii au prins un bãrbat care
corespundea descrierii fãcute de cel care
sesizase fapta. Poliþiºtii l-au dus la sediul
subunitãþii, l-au identificat, stabilind cã se
numeºte Virgil Vãduva, de 54 de ani, din
comuna Diculeºti, judeþul Vâlcea, iar în urma

cercetãrilor efectuate au stabilit cã acesta a
pãtruns în interiorul chioºcului cu intenþia
de a sustrage bunuri, însã a observat patrula de poliþie ºi a fugit. Oamenii legii l-au
prezentat Parchetului ºi Judecãtoriei Craiova, magistraþii instanþei eliberând, în cursul zilei de luni, pe numele lui Vãduva, mandat de arestare preventivã pentru 15 zile.
Întrucât acesta este suspectat cã ar fi comis mai multe fapte de acest gen, poliþiºtii
continuã cercetãrile pentru documentarea
întregii activitãþi infracþionale.
CARMEN ZUICAN

petrecut în Malu Mare

Douã persoane au ajuns la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, luni
dimineaþã, în urma unui accident de circulaþie petrecut în comuna Malu Mare.
Potrivit poliþiºtilor de la Rutierã, Cristian Grosu, de 43 de ani, din Craiova,
în timp ce conducea un autoturism Dacia Logan pe DN 55, în comuna Malu

Mare, din cauza neatenþiei a pierdut
controlul asupra direcþiei de mers, a pãrãsit partea carosabilã spre dreapta ºi a
lovit un autoturism Opel Astra, staþionat pe marginea ºoselei. În urma accidentului a rezultat rãnirea gravã a lui
Florea Roºca, de 65 de ani, din comuna Dobroteºti ºi rãnirea uºoarã a lui
Mircea Pãunescu, de 70 de ani, din comuna Celaru, pasageri pe bancheta din
spate a autoturismului Opel, ambii fiind
transportaþi la spital. Poliþiºtii ajunºi la
faþa locului au întocmit pe numele ºoferului de la Logan acte premergãtoare
începerii urmãririi penale sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN

Masa de aer care va traversa România în urmãtoarele
zile nu va avea concentraþii mari de radioactivitate
Concentraþiile de ozon vor rãmâne apropiate de valorile normale în perioada imediat urmãtoare, iar masa de aer care va traversa România în urmãtoarele
Potrivit punctului de vedere al ANM
referitor la dispersia norului de poluant
de la Centrala Nuclearã Fukushima, Japonia, ºi având la bazã datele colectate
de la Centrele Meteorologice Regionale
Specializate, concentraþiile de elemente
radioactive semnalate în masele de aer
care au ajuns în Europa sunt mici. Prin
urmare, autoritãþile din þãrile din Europa
de Vest au decis cã nu este necesar sã
se ia mãsuri de protecþie a populaþiei.
Mãsurãtorile efectuate pânã în prezent pe teritoriul României aratã
cã valorile concentraþiei
de ozon total sunt obiºnuite pentru aceastã perioadã a anului, pentru
latitudinile medii ale Europei. De asemenea,
prognozele realizate de
cãtre instituþiile europene specializate aratã cã
în perioada urmãtoare
(30 martie – 5 aprilie
2011) concentraþiile de
ozon din România vor

zile nu va avea concentraþii semnificative de poluanþi radioactivi, a anunþat, ieri, într-un comunicat de presã, Administraþia
Naþionalã de Meteorologie.
rãmâne apropiate de valorile normale pentru aceastã perioadã a anului.
Organizaþia Meteorologicã Mondialã a
activat, în data de 12 martie a.c., la solicitarea Agenþiei Internaþionale de Energie
Atomicã /AIEA/, Centrele Meteorologice
Regionale Specializate. Aceste Centre au
responsabilitatea de a realiza prognoze ale
traiectoriilor ºi dispersiei norului de poluant radioactiv emis de Centrala Nuclearã
Fukushima. (AGERPRES)
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Prefectul de Dolj, interesat
de stadiul lucrărilor agricole de sezon
Culturi agricole deficitare – mazărea de grădină şi cartoful de toamnă. Pornind de la această
realitate, dezvoltată pe parcursul discuţiilor din
cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, în care re-

„Toată lumea spune că a crescut foarte mult preţul la cartof –
hrana săracului. De o bună perioadă de timp, ştim foarte bine, au
fost aduse din import, la preţ de
dumping, cantităţi importante de
cartofi de toamnă, care altădată se
cultivau pe suprafeţe mari şi în judeţul Dolj. Uite că le-a reuşit treaba, în momentul de faţă producătorii noştri au intrat într-un con de
umbră. Preţul cartofilor poate sări

prezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Dolj au
prezentat stadiul derulării campaniei agricole de
primăvară, prefectul de Dolj, Nicolae Giugea, a luat
cunoştinţă de pulsul lucrărilor agricole de sezon.

uşor de 3 lei/kg
şi e foarte mult.
O să facem şi la
Ministerul Agriculturii propuneri – inclusiv
acesta e un aspect care nu trebuie neglijat la
nivelul judeţului
Dolj – pentru
culturile extra
timpurii, de cartofi, să solicităm
sprijin, în sensul
susţinerii cultivatorilor”, a spus Nicolae Giugea.
În prezentarea făcută, Ştefan
Grigore, şeful Biroului Inspecţii din
cadrul Direcţiei pentru Agricultură Dolj, s-a referit, pe larg, la starea de vegetaţie a culturilor agricole înfiinţate în toamnă (grâu, orz
şi rapiţă). A evidenţiat faptul că
există pierderi la răsărire, îndeosebi acolo unde s-a tergiversat nepermis însămânţatul, şi nu s-a respectat tehnologia specifică. Pe an-

Conform informaţiilor furnizate de Direcţia pentru Agricultură Dolj, în această primăvară urmează a fi însămânţate 263.547
ha, cu următoarele culturi: orzoaică de primăvară – 3.678 ha;
ovăz – 3.500 ha; orez – 1.500 ha; porumb şi sorg boabe –
123.019 ha; floarea-soarelui – 41.853 ha; soia – 300 ha; leguminoase boabe – 813 ha; total cartofi – 3.428 ha; legume de
câmp + solarii – 10.160 ha; pepeni verzi – 5.400 ha; plante de
nutreţ – 13.500 ha; ogoare – 61.053 ha.

samblu, situaţia nu este îngrijorătoare şi precumpănitor, în momentul de faţă, este declanşarea, pe un
front larg, a lucrărilor agricole de
primăvară. A fost deja fertilizată
suplimentar o suprafaţă apreciabilă, cultivată cu cereale păioase,
cu precădere în exploataţiile agriDin suprafaţa arabilă a
Doljului, respectiv 488.621
ha, în toamna anului 2010
au fost însămânţate 203.609
ha, respectiv: grâu + secară
+ triticale – 164.397 ha; orz
boabe – 8.012 ha; rapiţă de
ulei – 28.968 ha; orzoaică de
toamnă – 2.232 ha.
cole mari. Au fost efectuate arăturile pentru însămânţările de primăvară pe suprafaţa de 150.000 de
ha, lucrarea fiind în plină desfăşurare. De asemenea, s-a declanşat
plantatul cartofilor timpurii, programul fiind de 1.500 h, la nivelul
judeţului. Bineînţeles, în localităţile cu tradiţie legumicolă, se pregăteşte răsadul necesar, pentru înfiinţarea culturilor.
Semnalele sunt încurajatoare şi
nu există temeri că, şi în acest an,
Doljul va produce o mare cantitate de legume din toate sortimentele, mai mult, constituind şi un furnizor pentru alte pieţe.
ANA-MARIA GEBĂILĂ

Amenzai pentru primăriile care nu-şi
publică documentele privind bugetul
Şeful Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj a explicat, ieri, în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, care
sunt obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale privind aplicarea articolului 761
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată cu OUG nr. 63/2010. Potrivit şefului Finanţelor doljene, autorităţile locale au obligaţia de a
transmite atât către la Direcţia Generala a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj, cât şi pe pagina de Internet proprie,
documentele şi informaţiile solicitate, în vederea informării Guvernului şi reprezentanţilor Fondului Monetar
Internaţional.
“Modul de întocmire şi termenele de prezentare sunt
comunicate de fiecare dată de DGFP Dolj prin adresele pe
care le întocmeşte şi le transmite către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Dolj. Deşi prin adresele
noastre aţi fost atenţionaţi asupra corectitudinii datelor
pe care le prezentaţi, se manifestă în continuare erori în
completarea acestor situaţii, care pot genera informaţii
denaturate. Faţă de această situaţie vă atragem încă o
dată atenţia asupra termenelor de prezentare şi a modului
de întocmire şi pe această cale conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj va stă la dispoziţie în
continuare prin serviciul Sinteza şi asistenţa elaborării
şi execuţiei bugetelor locale, pentru rezolvarea operativă şi legală a problemelor ridicate”, a explicat Eugen Călioniu, directorul DGFP Dolj.
Acesta a mai afirmat că, potrivit articolului 761 din
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, autorităţile publice locale au obligaţia publicării pe paginile de
Internet proprii, la termenele prevăzute, a următoarelor
documente: proiectul de buget, comunicările Ministerului Finanţelor Publice trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară, bugetele anexe la bugetul general consolidat, situaţiile financiare privind execuţia bugetului, inclusiv situaţia plăţilor restante, bugetul general consolidat
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actualitate

la nivelul localităţii, registrul datoriei publice locale şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual – până la data
de 31 ianuarie a fiecărui an – şi programul de investiţii
publice al localităţii. “Aceste informaţii menţionate se
transmit, obligatoriu, în format electronic, în termen de
cinci zile lucrătoare de la termenele prevăzute, Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea publicării pe
adresa de Internet a acestuia. Această obligaţie se consideră îndeplinită numai după obţinerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic după
încărcarea informaţiilor”, a spus Directorul DGFP.

8 aprilie 2011– termenul-limită pentru deschiderea paginilor de Internet
La nivelul judeţului Dolj, deşi unităţile administrativteritoriale aveau obligaţia să-şi creeze pagina proprie de
Internet şi să-şi deschidă cont de utilizator la Ministerul
Administraţiei şi Internelor, există multe localităţi care nu
au făcut acest lucru. Termenul-limită până la care, obligatoriu, se vor deschide pagini proprii de Internet şi conturi
de utilizator la Ministerul Administraţiei şi Internelor este
8 aprilie 2011. “Din cauza nedeschiderii contului de utilizator pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor,
nu s-au transmis în format electronic documentele prevăzute de lege. În această situaţie, în conformitate cu art. 78
din Legea finanţelor publice locale nr.27312006, ordonatorul principal de credite va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 2.500 lei de organele competente”, a conchis Eugen Călioniu.
La finalul şedinţei de Colegiu Prefectural, prefectul de
Dolj, Nicolae Giugea, i-a recomandat şefului Finanţelor Publice doljene să le trimită primarilor în scris ceea ce trebuie să
facă pentru a nu încălca legea. “Să le trimiteţi în scris datalimită la care au obligaţia să realizeze sarcinile pe care le-aţi
prezentat, să nu încălcăm legea”, a spus prefectul.

ALINA DRĂGHICI

Certificatele de
producător – un „chilipir”!
Certificatele de producător
agricol, eliberate de primării,
dau mare bătaie de cap inspectorilor din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Dolj, care spun
că acestea sunt oferite aşa-zişilor agricultori cu mare uşurinţă.
Ştefan Grigore, şeful Biroului Inspecţii din cadrul Direcţiei Agricole Dolj, i-a solicitat
prefectului de Dolj, cât şi reprezentanţilor instituţiilor abilitate, sprijin în vederea identificării comercianţilor care se
dau drept producători autohtoni. “Vreau să reînnoiesc
solicitarea către colegii de la
Garda Financiară, Inspectoratul de Poliţie şi Protecţia Consumatorului – Dolj de intensificare a controalelor privind
legumele şi fructele care se comercializează în pieţe şi, în general, a produselor, pentru că există situaţii în care inspectorii noştri – pentru că o bună
partea a activităţii Direcţiei Agricole se desfăşoară şi în acest sens, a Inspecţiei şi Controlului neconformităţiii produselor din pieţe – se confruntă
cu aşa-zişii producători, care ies în pieţe cu produse din import, deoarece,
cu foarte mare uşurinţă, certificatele de producător se eliberează de primării. Astfel, comercianţii se duc în alte părţi, iau produse de acolo, le trec
sub acoperirea certificatului de producător şi se duc în pieţe cu produse
provenite din import”, a explicat Ştefan Grigore. Acesta a precizat că în
următoarea şedinţă de Colegiu Prefectural va solicita o discuţie cu primarii
referitor la aceste certificate de producător.
ANA-MARIA GEBĂILĂ

Pamperşii nu ajung
doar la Cotroceni
Dacă lipsa scutecelor din trusoul bebeluşilor i-a adus, primăvara trecută, în pragul disperării pe
părinţi, după tăierea indemnizaţiilor, autorităţile doljene care se ocupă de igienizarea cursurilor de apă
se confruntă cu o problemă la fel
de serioasă. Ce au în comun cele
două CAZURI? Ei bine, chiar pamperşii. Garda de Mediu Dolj şi Sistemul de Gospodărirea a Apei
(SGA) sunt puse într-o situaţie
delicată, devenită chiar “fenomen”,
din cauza nesimţirii şi inconştienţei – încă nu se ştie a cui! – de a
arunca sute de saci plini cu scutece de unică folosinţă pe malul apelor. Problema nu este de ieri, de
azi, ci de câţiva ani buni, drept urmare specialiştii din cadrul SGA
Dolj au cerut, ieri, ajutor, pentru
depistarea unităţilor sau societăţi-

lor care, în loc să scape legal de
“problemă”, preferă varianta “antiecologică”.
“Trebuie să vă aduc la cunoştinţă un lucru cu care noi ne confruntăm des, odată cu demararea
curăţeniei de primăvară – igienizarea cursurilor de apă. Am observat un fenomen care a luat amploare, pe care l-am observat încă de
anii trecuţi... Nu ştiu cum şi de unde
apar foarte mulţi saci cu pamperşi
pe cursurile de apă. Este un fenomen, nu ştiu cum ar trebui depistate unităţile sau societăţile care, în
loc să le ducă la crematoriu sau
unde trebuie duşi, încarcă sacii în
maşini şi îi aruncă pe tot cursul de
apă”, a atenţionat ing. Nicolae Stancu, şef birou în cadrul Sistemului
de Gospodărirea Apelor Dolj.
ANA-MARIA GEBĂILĂ
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Târgul de
ediþia a
Romexpo organizeazã, în perioada 31 martie – 3 aprilie 2011, în
cadrul Pavilionului Central din Complexul Expoziþional Romexpo, cea
de-a XXV–a ediþie a Târgului de
Turism al României. TTR primãvarã 2011 reuneºte un numãr de
peste 150 de firme din 21 de þãri,
pe o suprafaþã de peste 5.000 mp,
cu un grad de internaþionalizare de
aproape 50%. Vor fi prezentate destinaþiile pentru vacanþa de varã, de
cãtre autoritãþile pentru promovarea turismului din Bulgaria, Grecia,

economie

Turism al României,
XXV-a

Turcia, Ungaria, agenþii de turism,
hoteluri ºi pensiuni. De asemenea,
vor fi organizate standuri de promovare turisticã de cãtre ambasade acreditate la Bucureºti: Cehia, Croaþia, Bulgaria, Cipru, Chile, Emiratele Arabe Unite, Italia,
Iran, Macedonia, Mexic, Peru,
Serbia, Slovacia, Slovenia. Ofertele prezentate la târg vor beneficia de reduceri de pânã la 20%.
«Seminarii despre strategii de
dezvoltare a turismului românesc,
implementare fonduri europene,

susþinute de Camera de Comerþ ºi
Industrie a României, conferinþe
despre ultimele tendinþe în turism,
susþinute de Asociaþia Turisticã a
Municipiului Bucureºti, ateliere J’Info Trainning, susþinute de invitaþi
speciali precum David Wortley, prezentãri ale asociaþiilor profesionale,
organizaþiilor patronale sau colaborãri în premierã precum cea cu
Ordinul Arhitecþilor care prezintã
„Drumul Lemnului” – sunt doar
câteva dintre evenimentele incluse
în programul de manifestãri conexe», se precizeazã într-un comunicat de presã al Camerei de Comerþ
ºi Industrie a Judeþului Dolj.

Expoziþie de artã fotograficã

„Sãlbatic.Nocturn.Tradiþional”, expoziþie de artã fotograficã într-un format în premierã
pentru România, prezintã publicului o altã imagine a României,
prin cele trei secþiuni ale sale: fotografie wildlife, fotografie „România noaptea” ºi fotografie etnograficã. National Geographic,
Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu” ºi revista „Satul” susþin fiecare secþiune ºi fotografii care expun: Silviu Matei,
Alex Conu, Ana Negru, Daniela

Bursa generalã a
locurilor de muncã
Vineri, 15 aprilie 2011, între
orele 9.00-13.00, va avea loc
Bursa generalã a locurilor de
muncã, organizatã de Agenþia
Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Dolj, cu sprijinul conducerii Casei de Culturã a Studenþilor din Craiova.
Evenimentul se va desfãºura la
sediul Casei de Culturã a Studenþilor din Craiova, din strada “Eugeniu Carada” nr. 10.
Aurora Tiribeja, directorul
executiv al AJOFM Dolj, a
precizat printr-un comunicat
de presã cã obiectivul principal al acestei mãsuri active îl
constituie creºterea gradului
de ocupare pentru toate categoriile de persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã,

miercuri, 30 martie 2011
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

prin întâlnirea directã
a cererii cu ofertei de
locuri de muncã, în
condiþiile unei concurenþe loiale ºi transparente, care sã permitã
realizarea unui echilibru între acestea în
timpul cel mai scurt.
“B u r s a g e n e r a l ã a
locurilor de muncã
reprezintã o oportunitate pentru toþi solicitanþii de locuri de
muncã interesaþi de a
cunoaºte mai bine piaþa muncii, ofertele de
locuri de muncã, pentru a putea astfel sã
aleagã în loc de muncã, conform pregãtirii lor profesionale, sau în ultimã instanþã sã se
(re)orienteze profesional spre ocupaþii cu mai mari posibilitãþi de angajare pe termen mediu ºi lung”, a mai
subliniat Aurora Tiribeja.
Agenþii economici
care vor participa la
Bursa generalã a locurilor de muncã vor avea
prilejul sã-ºi recruteze
personalul direct, fãrã
intermediari, în funcþie
de cerinþele concrete
ale locului de muncã pe

Spinu, Ghiþã Porumb, Vlad Dumitrescu. Vernisajul expoziþiei va
avea loc joi, 31 martie 2011, în
pavilionul A, dupã deschiderea
oficialã a TTR primãvara 2011.
În premierã pentru Târgul de Turism al României, publicul se va

putea bucura de un Parc de
Aventurã organizat împreunã cu
Asociaþia Turisticã Ghizii României. O aventurã în inima Bucureºtiului condimentatã cu o tirolianã, Omul Pãianjen, podul indian ºi un panou de alpinism.

În aceeaºi perioadã va avea loc Antique Market – Târg
de obiecte de artã ºi antichitãþi, a cãrui prima ediþie va
fi organizatã în Complexul Expoziþional ROMEXPO. Pentru aceasta, Antique Market îºi propune sã gãzduiascã,
pentru expunere, evaluare ºi vânzare piese de mobilier
ºi decoraþiuni interioare, artã plasticã, obiecte personale ºi de colecþie, argintãrie ºi porþelanuri, bijuterii vechi,
jucãrii, vehicule de epocã ºi multe altele.

Soluþii pentru Dezvoltarea
Durabilã a Autoritãþilor Publice
Agenþia BTL Design ºi trustul de
presã Agora Group, împreunã cu
Federaþia Autoritãþilor Locale din România (FALR), Asociaþia Oraºelor
din România, Asociaþia Municipiilor
din România, Asociaþia Comunelor
din România, va organiza mâine simpozionul de administraþie publicã
„Soluþii pentru Dezvoltarea Durabilã a Autoritãþilor Publice Locale”,

Ediþia a II-a Muntenia ºi Dobrogea.
Evenimentul va avea loc la Ploieºti,
Hotel Central, Sala Mare, începând
cu ora 9.00. Conferinþa îºi propune
sã informeze ºi sã punã în contact
direct reprezentanþi ai administraþiei
locale, ai Guvernului ºi furnizorii de
tehnologie ºi de soluþii financiare
pentru a gãsi cele mai fiabile ºi eficiente cãi de modernizare a administraþiei publice locale. „Soluþiile propuse în acest eveniment vor ajuta administraþiile
publice locale sã fie mai eficiente în rezolvarea problemelor cetãþenilor, iar succesul înregistrat de ediþia anterioarã a
arãtat cã primarii sunt deschiºi
ºi doresc sã îmbunãtãþeascã
serviciile adresate populaþiei”,
a declarat Ion Radu, Managing Director, BTL Design.

Romtelecom a semnat preluarea activelor
ºi a contractelor de abonat AKT
AKTAA Satelit
care îl oferã. Pe întreg intervalul de timp dintre orele 9.0013.00, Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj va oferi prin personal
specializat, informaþii privind
serviciile pe care le oferã persoanelor aflate în cãutarea
unui loc de muncã, precum ºi
consultaþii privind facilitãþile
pe care le acordã pentru a stimula Agenþii economici care
creazã locuri de muncã.

Romtelecom a semnat cu Digital Cable Systems S.A. contractul pentru preluarea activelor ºi a bazei de clienþi de televiziune prin satelit. Preþul total al
tranzacþiei se va stabili în funcþie de numãrul de clienþi efectiv
preluaþi. Romtelecom a notificat,
de asemenea, Consiliul Concurenþei privind aceastã preluare pe
baza contractului semnat, iar
preluarea clienþilor va începe numai dupã obþinerea avizului.

miercuri, 30 martie 2011

cuvântul libertãþii / 7

actualitate

Pentru Guvernul Boc numai proiectele
primarilor PD-L sunt oportune ºi eligibile
România trece printr-o perioadã atipicã, în care
ºomajul scade, dar numãrul de salariaþi nu creºte.
Singura concluzie logicã ar fi cã angajaþii trec la
munca la negru sau pleacã din þarã, aºa cum le-a
recomandat preºedintele Traian Bãsescu. Aceastã
În anul 2011, în România avem
de douã ori mai puþini angajaþi legal decât în 1990, când numãrul
de salariaþi era de 8,1 milioane. De
10 luni consecutiv ºomajul este în
scãdere, ajungând la 6,58% în februarie. Fostul ministru al Muncii,
pedelistul Mihai ªeitan, un individ
care a plecat din funcþie fãrã nici o
realizare notabilã, explicã fenomenul în stilul în care deja ne-a obiºnuit Guvernul Boc, prin faptul cã
oamenii sunt plãtiþi pe convenþii
civile în cadrul proiectelor finanþate din fonduri europene, pe drepturi de autor, pe contracte de management sau primesc orice alte
tipuri de drepturi de naturã periodicã ºi care nu sunt incluse în statistici. „Cred cã numãrul de salariaþi care plãtesc contribuþii este mai
mare, pentru cã nu se poate ca la
o populaþie ocupatã de peste 9 milioane de persoane sã existe numai
4 milioane de salariaþi”, a spus Mihai ªeitan. Este greu de crezut cã
pânã în 2020 rata de ocupare în
România va ajunge la 70% (cât
este în Germania), având în vedere cã media la nivel european este
în prezent de 64,6%.

O veste proastã – nu mai ieºim
din crizã

Colac peste pupãzã, nici nu ie-

ipotezã stã în picioare ºi pentru cã numãrul de salariaþi cu forme legale de muncã a ajuns la 4,095
milioane la finele lunii ianuarie, potrivit datelor
publicate de Ministerul Muncii. Aºa se face cã am
ajuns sã avem cel mai mic numãr de angajaþi din

ºim din crizã la sfârºitul acestei luni,
aºa cum ne anunþau Emil Boc ºi
Traian Bãsescu. ªi cum o veste
proastã nu vine niciodatã singurã,
România nu are ºanse probabil nici
anul viitor sã iasã din crizã, pentru
cã va fi an electoral. Vestea proastã a fost datã de Adrian Vasilescu,
consilierul guvernatorului BNR. În
toatã aceastã perioadã, pedeliºtii,
cu toate luptele lor interne, se pregãtesc intens pentru campania electoralã din anul 2012. Elena Udrea,
prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, când nu selecteazã drumurile judeþene care sã fie
asfaltate, alocã sume primarilor
pedeliºti prin „Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaþiul
rural”, instituit prin O.G. nr. 7/
2006.

O comisie a MDRT a determinat
oportunitatea alocãrii de
fonduri

Toate primãriile din þarã care au
primit fonduri pentru execuþia lucrãrilor în perioada 2006-2011 pentru infrastructurã ruralã au primit
din partea Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului adresa cu
nr. 13 prin care beneficiarii erau
obligaþi „sã transmitã Comisiei,
prin secretariat, raportãri trimestriale ºi anuale privind situaþia lu-

Ofertele universitãþilor occidentale vor
fi expuse ºi liceenilor din Bãnie

Liceenii din Craiova vor fi informaþi despre oportunitãþile oferite de universitãþile din Uniunea
Europeanã pentru formarea lor
profesionalã. Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova gãzduieºte, astãzi, prezentarea Proiectului „Educaþie pentru valori comunitare – Alegerea carierei 2011–
2012”, din cadrul Parteneriatului
Educaþional European. Instituþiile
partenere sunt Colegiul Naþional
„Carol I” ºi Universitatea „Jacobs” din Bremen (Germania).
Scopul proiectului este promovarea principiului „ªcoala fãrã fron-

tiere”, cu accent pe educarea ºi
formarea tinerilor pentru integrarea comunitarã. Participanþii vor
primi informaþiile despre învãþãmântul occidental de la elevii ºi
profesorii Colegiilor „Fraþii Buzeºti” ºi „Carol I”, care, în perioada 21-26 martie a.c., au efectuat
o vizitã la Bremen, în circuitul lor
incluzând ºi un popas în Campusul Universitãþii „Jacobs”, unde au
primit informaþii cu privire la sistemul educaþional german, sistemul de burse, modul de aplicare
ºi de selecþie a candidaþilor.
CARMEN RUSAN

ultimii 50 de ani, pentru cã în ianuarie 2010 erau
4,33 milioane, iar în ianuarie 2008 erau 4,76 milioane. În tot acest timp Guvernul Boc îºi pregãteºte
alegerile locale ºi parlamentare din 2012 pompând
bani publici în primãriile pedeliste.

crãrilor executate, respectiv stadiul
fizic al obiectivelor de investiþii din
cadrul Programului, situaþia fondurilor alocate ºi a sumelor cheltuite”. Prin aceeaºi adresã a MDRT
se cerea ca documentele sã fie
transmise «cu adresã de înaintare
la adresa Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului, Direcþia
Generala Lucrãri Publice, str.
„Apolodor” nr. 17, aripa Nord,
sect. 5, Bucureºti, cu menþiunea
„în atenþia domnului Director General Ioan Mihãilã”», iar Comisia
privind determinarea oportunitãþii,
eligibilitãþii ºi aprobãrii proiectelor,
analiza necesitatea acordãrii tranºelor urmãtoare, pentru execuþia
lucrãrilor. Numai documentele
transmise prin poºtã, pânã la data
de 11.04.2011, au fost luate în considerare.

Elena Udrea ºtia cu exactitate
situaþia investiþiilor

Primarii din toatã þara s-au pus
pe fãcut rapoarte ºi le-au trimis la
MDRT. În urma acestor documentãri, cei de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului au aflat
cu exactitate situaþia investiþiilor ºi
au gãsit cã este oportun ca doar

primãriile pedeliste sã primeascã
fonduri pentru continuarea lucrãrilor. Au fost ºi situaþii în care secretarul de stat Eugen Curteanu ºi
directorul general Ioan Mihãilã au
considerat cã sunt eligibile ºi alte
proiecte, cum a fost cel de la Mãceºu de Jos, comunã cu primar
pesedist. Numai cã în momentul
în care pedeliºtii au observat cã se

duc 11 miliarde de lei vechi la o
primãrie pesedistã, au luat foc ºi
au venit cu o rectificare în Monitorul Oficial al României la HG 192/
2011, prin care anunþau cã de fapt
banii erau pentru primarul pedelist
de la Mãceºu de Sus. Un lucru de
neimaginat într-o þarã cu o democraþie sãnãtoasã.
MARIN TURCITU

Tinerii craioveni, invitaþi sã
înveþe despre antreprenoriat
Studenþii ºi absolvenþii craioveni, cu vârste cuprinse
între 18 ºi 35 de ani, care vor sã îºi deschidã o afacere,
pot lua lecþii chiar de la specialiºti, începând de mâine,
ora 11.00, la Hotel Europeca. În perioada 31 martie –
15 aprilie, Asociaþia Românã a Tinerilor cu Iniþiativã
(ARTI), în parteneriat cu Pro Vobis – Centrul Naþional
de Resurse pentru Voluntariat ºi Siveco România, organizeazã ºase conferinþe regionale pentru promovarea ºi încurajarea antreprenoriatului. Evenimentele au
loc în contextul demarãrii proiectului strategic „Dezvoltarea
inovaþiei, creativitãþii, responsabilitãþii ºi sustenabilitãþii antreprenoriatului strategic românesc”.
La dezbatere vor participa tineri antreprenori de succes, reprezentanþi ai instituþiilor publice
cu atribuþii în domeniul tineretului, reprezentanþi ai ONG-urilor
care, prin programele desfãºurate, s-au implicat în promovarea
culturii antreprenoriale în rândul
tinerilor specialiºti în managementul economic. Studenþi ºi absolvenþi de studii superioare,
interesaþi de acest subiect, trebuie doar sã se prezinte
pentru a intra în contact cu cei care au experienþã.

Temele primei conferinþe
Conferinþa va fi structuratã pe patru teme majore:
Antreprenoriatul strategic – opþiune pentru depãºirea
crizei economice; Avantajele competitive ale tinerilor

antreprenori – entuziasm, creativitate ºi inovaþie; Beneficiile antreprenoriatului social; Exemple de bune practici – modele de business lansate de tineri antreprenori.
„Un astfel de proiect vine sã sprijine tinerii în demersul lor de a-ºi construi o carierã, de a fundamenta informaþii pe care le-au dobândit pânã în prezent ºi de a-ºi
obþine independenþa financiarã într-un mod responsabil,
orientat cãtre schimbare, inovaþie ºi creativitate. Formarea resurselor umane este o componentã esenþialã spre
care trebuie sã ne orientãm eforturile în vederea obþinerii de performanþã în toate domeniile, în
special în dezvoltarea culturii antreprenoriale”, a precizat Cristina Catanã, manager de proiect.
Conferinþa regionalã „Antreprenoriatul strategic ºi implicarea tinerilor în schimbarea socialã” se înscrie în seria de evenimente organizate pentru îndeplinirea obiectivului proiectului:
îmbunãtãþirea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale ale tinerilor, în scopul dezvoltãrii spiritului întreprinzãtor,
creºterii competitivitãþii ºi generãrii unui numãr crescut de afaceri. Proiectul se desfãºoarã pe o perioadã de
trei ani, sub sloganul „Fii tânãr antreprenor pentru
viitor!”, ºi este cofinanþat de Fondul Social European,
prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
CARMEN RUSAN
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Biblioteca Judeþeanã “Aman”:
concurs ºi expoziþie de carte,
de Zilele “Elena Farago”
Ieri, în cadrul Zilelor “Elena Farago”, organizate de Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, cu prilejul împlinirii a 133 de ani de la naºterea
poetei, a avut loc a VIII-a ediþie a competiþiei interjudeþene “Elena Farago –
Poezia copilãriei”, în care echipaje de copii din ºase judeþe s-au întrecut în
cunoºtinþe despre viaþa ºi activitatea literarã a poetei, dar au fost supuºi ºi
la probe de compunere narativã, recitare, artã plasticã ºi paint, prin care au
redat versuri din creaþia sa literarã. Concursul a fost urmat de vernisajul
expoziþiei de carte «Elena Farago în colecþiile Bibliotecii Judeþene „Aman”».

«La concursul de azi participã elevi de la cluburi de copii ºi instituþii de învãþãmânt din ºase
judeþe: Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinþi, Argeº,
dar ºi Bucureºti. Sunt ºase echipaje, cu câte
cinci membri, care vor avea mai multe probe:
literaturã, compunere narativã, recitare, artã plasticã ºi paint, toate activitãþile centrându-se în
jurul activitãþii literare a Elenei Farago. Am pregãtit ºi premii pentru ei», a declarat purtãtorul
de cuvânt al Bibliotecii “Alexandru ºi Aristia
Aman”, Nicoleta Traºcã. S-au acordat premii
la fiecare probã, dar Trofeul “Elena Farago” a
mers la echipajul de la Palatul Copiilor din Craiova, alcãtuit din elevi de clasa a IV-a.

Expoziþie omagialã a operei
Elenei Farago
În Casa Memorialã a Elenei Farago este

N

organizatã o expoziþie permanentã care
cuprinde aproape
400 de exponate: documente originale,
fotocopii, fotografii
de familie, corespondenþã, piese de mobilier, obiecte personale ale poetei. Cu
prilejul împlinirii a
133 de ani de la naºterea sa, cele mai importante opere au
fost selectate pentru
o expoziþie omagialã
alcãtuitã din mai multe secþiuni, prin care
se evidenþiazã momentele importante din activitatea literarã a Elenei Farago, dar ºi reflectãri ale operei sale în publicaþiile ºi scrierile critice ale vremii.
Este vorba despre
secþiunea de „Biografie” – în cadrul
cãreia se aflã Enciclopedia ”Cugetarea”,
dar ºi alte dicþionare
importante ale vremii
– “Dicþionarul de pseudonime”, în care se
regãsesc atât numele,
cât ºi pseudonimele
cu care s-a semnat
de-a lungul timpului
(Fatma, Andaluza). În
sectorul “Carte cu
autograf” sunt expuse cãrþi ce poartã am-

ãscutã pe 29 martie 1878, la Bârlad, judeþul Vaslui, dar
stabilitã în Craiova în anul 1907, Elena Farago a fost
prinsã de evenimentele rãscoalei þãrãneºti, în care s-a implicat
afiliindu-se la miºcarea þãrãneascã, fapt
pentru care a fost arestatã ºi eliberatã doar
la intervenþia lui Nicolae Iorga. În 1898 publicã primul reportaj, sub pseudonimul
„Fatma”, iar câþiva ani mai târziu, în 1902,
publicã ºi prima poezie, „Gândul trudiþilor”, în ziarul „România muncitoare”.
Peste alþi patru ani, în 1906, Elena Farago
debuteazã ºi editorial, odatã cu apariþia primei sale cãrþi de poezie, intitulatã “Versuri”.
Volumul, scris la îndemnul lui Nicolae Iorga, a apãrut la Editura „Luceafarul” din
Budapesta, fiind bine primit de criticii literari ai acelor vremuri.
Foarte apreciatã, încã din timpul vieþii, pentru scrierile sale, Elena Farago a fost rãsplãtitã cu multe distincþii pentru literaturã,
fiind laureatã a Academiei Române cu Premiul “Adamachi” –

prenta scripturalã a poetei. Dintre operele
semnate de Elena Farago sunt expuse volume de poezii printre care “Din taina vechilor
rãspântii”, “Cãþeluºul ºchiop” sau “Nu miam plecat genunchii”, prozã – “Ziarul unui
motan”, dar ºi traduceri ºi corespondenþe.
Printre exponate se numãrã volumul premiat
de Academia Românã „Traduceri libere” ºi
o scrisoare originalã adresatã de Felix Aderca Elenei Farago, alãturi de rãspunsul acesteia. În ceea ce priveºte criticile literare ale
operei Elenei Farago, George Cãlinescu, în
„Istoria literaturii române de la origini pânã
în prezent”, remarcã valoarea poeziei, alãturi de acesta ºi alþi critici cu renume: Dumitru Murãraºu, Constantin Ciopraga, Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, Constantin ªaban
Fãgeþel. În cadrul acestei rubrici, apare ºi o
monografie aproape completã cu date biografice, scrisori ºi alte documente inedite ale
Elenei Farago, aparþinând lui Constantin D.
Papastate. Numele Elenei Farago este strâns
legat de publicaþii importante precum: “Ramuri”, “Arhivele Olteniei” sau “Neamul românesc”, condus de Nicolae Iorga, de asemenea incluse în expoziþie.

pentru volumele “ªoapte din umbrã” ºi “Traduceri libere”. Poeta a adus în România primul premiu internaþional din partea
revistei pariziene „Femina”, dupã apariþia volumului de prozã
„Ziarul unui motan”, (1924). În 1938,
Premiul Naþional pentru Literaturã a venit ca o recunoaºtere a valorii operei sale.
Numele Elenei Farago este prezent în publicaþiile prestigioase ale vremii: “Convorbiri literare”, “Semãnãtorul”, “Ramuri”,
“Revista noastrã”, “Neamul românesc literar”, “Viaþa româneascã”, “Arhivele Olteniei”, “Cosânzeana” º.a. Împreunã cu I.B.
Georgescu, C. Gerota, I. Dongorozi, C.D.
Fortunescu, Elena Farago a întemeiat o
revistã literarã remarcabilã – “Nãzuinþa”
(1922-1925) –, la care au colaborat Simion Mehedinþi, Ion Barbu, Perpessicius, Victor Eftimiu, Camil Petrescu, Mihail Dragomirescu. Pentru tânãra generaþie a patronat “Prietenul Copiilor”
(1943-1946), o revistã educativã pentru copii ºi tineret.

„Seara chitarelor”
Astãzi, la ora 17.00, Secþia AudioVideo a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã o
nouã întâlnire sub titulatura „Seara

Chitarelor”. Acþiunea, destinatã copiilor ºi tinerilor muzicieni este realizatã în colaborare cu ªcoala Popularã de Artã ºi Meserii „Cornetti” –
Catedra de chitarã clasicã (profesori
George Mitrache ºi Gigi Smãdoi). Cu
aceastã ocazie, elevii ªerban Busuioc, Bogdan Nistor, Andreea Chircã,
Tudor Alexandru, Selma Cãtãlina
Goga, Doris Dragomir, Gloria Anghel
vor susþine un recital la chitarã.

Tema sãptãmânii la
Ludotecã: ce este
un insectar?

Copiii care participã în aceastã sãptãmânã la Ludoteca Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” în-

vãþã ce este acela un insectar ºi care
sunt paºii pe care trebuie sã-i urmeze
pentru a realiza unul. Aceasta este
tema propusã pentru intervalul 28
martie – 1 aprilie, în cadrul proiectului educaþional „Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai mãricei”. Dacã
nu au ajuns încã, ºcolarii ºi preºcolarii mai au timp, pânã vineri, sã descopere etapele realizãrii unui insectar, sub îndrumarea prof. dr. Adrian
Nãstase. Pentru astãzi, ºi-au anunþat
participarea copiii de la Grãdiniþa „Ethos” din Craiova.

Tinerii, preveniþi
asupra fenomenului
de infracþionalitate

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” organizeazã astãzi, ora
12.30, în cadrul Secþiei „Adrian Pãunescu”, acþiunea cu tema „Prezentarea consecinþelor juridice în cazul comiterii de fapte antisociale”. Cuprinsã în cadrul proiectului educaþional
„Pentru siguranþa ta”, realizat în parteneriat cu Compartimentul Poliþiei de
Proximitate, Secþia 1 Poliþie, activitatea include prezentarea unui film documentar, urmatã de dezbateri la care
vor participa agent-ºef Constantin Iancu, agent-ºef. Dan Dinu ºi elevii clasei a X-a G de la Colegiul Tehnic de
Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”, coordonaþi de prof. Anca
Avram. Scopul manifestãrii este sã
previnã infracþionalitatea în rândul tinerilor ºi sã-i informeze pe aceºtia cu
privire la consecinþele juridice, în cazul comiterii de fapte antisociale.

miercuri, 30 martie 2011
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Întru dragoste de frumos:
artistul şi dascălul Victor Pârlac – 75 de ani
Numărul foarte mare de participanţi la vernisajul expoziţiei omagiale semnate Victor Pârlac – organizat la jumătatea acestei luni, la Galeria „ARTA”, de Muzeul de Artă, în
colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii Artiştilor Plastici
din România, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaţă şi 50
de ani de creaţie ai artistului – a demonstrat, încă o dată,
dragostea şi aprecierea de care se bucură. Ca om, ca artist,
ca prieten... Ca profesor, timp de peste 40 de ani, la Şcoala
de Arte „Cornetti”, vreme îndelungată şi director ori director adjunct al acestei instituţii, unde mii de tineri i-au frecventat cursurile. Au fost aşezate pe simeze 40 de lucrări de
pictură şi grafică din diferite perioade de creaţie (câteva chiar
de dată recentă), aparţinând fie autorului, fie unor colecţii
particulare, fie muzeului craiovean, s-au rostit cuvinte emoţionante şi sincere, s-au făcut urări – în primul rând de sănătate, căci starea precară a acesteia l-a împiedicat pe artist să
ia parte la propria-i sărbătoare. Un gând bun se îndreaptă
către domnia sa şi astăzi, când sărbătoreşte cei 75 de ani.

La împlinirea a 75 de ani de viaţă şi 50 de ani de creaţie artistică, Muzeul
de Artă Craiova i-a acordat maestrului Victor Pârlac o Diplomă de Excelenţă
«pentru merite deosebite în domeniul artelor vizuale şi învăţământului artistic, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, din care peste 50 de ani dedicaţi
creaţiei în domeniul picturii şi graficii de şevalet. Prin întreaga sa operă,
maestrul Victor Pârlac ne-a făcut părtaşi la bucuriile simple ale luminii şi
culorii, la stările meditative asupra evoluţiei istoriei oraşului Craiova».

La mulţi ani, domnule Victor Pârlac!
„Aici şi-a construit cu migală
o operă remarcabilă,
aici a reuşit să ofere tot ce a
avut mai bun elevilor săi”
„Artist cu o personalitate sobră
şi caldă, în acelaşi timp” – cum îl caracterizează Florin Rogneanu, directorul Muzeului de Artă, „un sentimental ce se fereşte de destăinuiri şi
lacrimi în public; se ascunde, cu multă şi rafinată trudă, în spatele unor
colţuri de stradă, sub un stejar bătrân (care sigur face cât o pagină de
istorie sau de roman)” – cum îl descria, în 1984, criticul de artă Olga
Buşneag, autor al unei picturi cu tonalităţi delicate, Victor Pârlac rămâne, pentru zeci de generaţii de tineri,
unul dintre cei mai de preţ mentori pe
care i-au avut. Oltean prin naştere şi
craiovean prin adopţie – născut la 30
martie 1936, în comuna Făureşti din
judeţul Vâlcea –, şi-a împărţit viaţa
între catedră şi pictură. Este absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din
Timişoara şi al Academiei de Arte
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti,
iar lucrarea de diplomă şi-a susţinuto cu o monografie a Şcolii Populare
de Artă din Craiova – denumirea de
atunci a Şcolii „Cornetti”.
De altfel, aici a fost profesor, la
clasa de pictură, din 1965 până în
2006, ocupând, de asemenea, între
1983-1986 şi 1988-2000, funcţia de
director, iar între 1976-1983 şi 19861988 pe cea de director adjunct. În
perioada 1995-2001 a fost şi preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din
România – Filiala Craiova. «Aici şi-a
făurit un univers, aici şi-a construit
cu migală o operă serioasă, remarcabilă, aici a reuşit să ofere tot ce a avut
mai bun, timp de peste 40 de ani, elevilor săi, mai întâi la Şcoala Normală
– vechiul Liceu Pedagogic, apoi la

Marcel Voinea, sculptor, preşedinte al Filialei Craiova a Uniunii Artiştilor Plastici din România: «Personal, l-am cunoscut în 1977, când am venit,
proaspăt absolvent, aici, în Craiova. Mi-a fost un coleg foarte bun, am fost
colegi şi la Şcoala Populară de Artă – el era director, eu eram profesor de
sculptură. L-am admirat de-atunci, am discutat despre compoziţie, despre
culoare, despre artă în general, despre viaţă, despre multe altele... Chiar am
petrecut mult timp împreună, în felul nostru... Domnul Vicu Pârlac, la cea dea 75-a aniversare, nu a putut fi prezent la propria expoziţie, dar toţi iubitorii
artei sale sunt convins că îi transmit toată iubirea care i-o poartă. Îi urăm
sănătate, ca să ne mai poată bucura şi cu alte expoziţii...».
Şcoala „Cornetti” – una dintre primele instituţii de acest gen cu învăţământ gratuit din Europa, lucru mai
puţin ştiut, care anul acesta îşi serbează, oficial, centenarul. Se pot spune multe despre ce a însemnat această şcoală, despre câte generaţii au
studiat acolo compoziţia, culoarea,
istoria artei, despre cum a şcolit câţiva dintre marii maeştri ai artei din
zona Olteniei de astăzi şi mari nume
ale artei contemporane româneşti.
Acolo a trudit Victor Pârlac...», sublinia Florin Rogneanu la vernisajul expoziţiei omagiale a artistului.

De la experimentele îndrăzneţei
generaţii a anilor ’60 la „o
tehnică de lucru aparte, unică...”
Una dintre multele „personale”,

Cu prietenii, în octombrie 2005, la expoziţia regretatului pictor
George Vlăescu, deschisă la Muzeul de Artă din Calafat

din 1974 (când expunea pictură-grafică în sala Teatrului Naţional din Craiova) până în prezent, deschise la
aceeaşi Galerie „ARTA”, la Muzeele
de Artă din Calafat şi din Craiova. De
altfel, acesta din urmă îi organiza, în
2006, în toate cele cinci saloane de la
parter, prima şi, deocamdată, singura
expoziţie retrospectivă. Se adaugă
participările la peste 100 de expoziţii
interregionale şi interjudeţene, expoziţii de grup, colective sau interfiliale
profesioniste, acceptările la marile
expoziţii republicane şi bienale de
pictură de la Sala „Dalles” din Bucureşti ori Muzeul Colecţiilor de Artă.
„Vicu Pârlac, cum îi spun prietenii,
face parte dintr-o generaţie extraordinară de artişti, din deceniul al şaselea
al secolului al XX-lea, care, venind la
Craiova, au schimbat total preocupările pentru tematică ale artiştilor din
generaţia mai veche, interbelică, dominată de personalitatea Fredei Tribalski Delnevo, au schimbat statutul
artiştilor plastici faţă de comunitatea
în care trăiau, au fost întotdeauna receptivi la tot ceea ce a însemnat noutate în viaţa culturală a Craiovei, au
reuşit să deschidă aici prima mare galerie de artă şi, cu ajutorul autorităţilor
de-atunci, să organizeze primele ateliere de creaţie”, adăuga directorul
Muzeului de Artă craiovean.
Şi ca orice artist al generaţiei sale
– Vasile Buz, Viorel Penişoară-Stegaru, Eustaţiu Gregorian, regretaţii
George Vlăescu şi Ilie Marineanu ş.a.
–, Victor Pârlac a experimentat mult

în tinereţe, dar şi spre maturitate, câteva dintre încercările artistice ale
anilor 1964-1968 regăsindu-se în expoziţia omagial ă de la Galeria
„ARTA”. „A ajuns la o tehnică de
lucru aparte, unică... A avut curajul,
într-o perioadă în care mulţi artişti
contemporani nu realizau studii de
nud, să facă el, iar câteva, din perioadele sale reprezentative, se regăsesc
în această expoziţie. Însă peisajul a
rămas una dintre preocupările sale
permanente. Un autoportret, singurul pe care l-a realizat până acum, în
urmă cu aproape 40 de ani, se află în
colecţia muzeului”, a mai menţionat
Rogneanu la vernisaj.
Despre pictura sa, iată ce nota, cu
peste 25 de ani în urmă, acelaşi critic
de artă Olga Buşneag, în Enciclopedia Artiştilor Români Contemporani:
«Nu uită să împace cromatic şi compoziţional doi peşti albaştri cu o lămâie şi o sticlă de vodcă vagă: alături,
într-o foarte realistă ordine suprarealistă, câţiva raci sunt încă verzi, autorul, din motive de timiditate sau milă,
nu s-a putut hotărî să-i picteze fierţi
definitiv... Cercul de investigaţii al pictorului se consumă în zona Pieţii Vechi,
aici suntem la un fel de hotar dramatic

şi sentimental, aici are loc discreta
agonie a vechiului târg – Craiova...».

Răsplătit cu premii, dar mai ales
cu dragostea, aprecierea şi
respectul colegilor, publicului,
foştilor elevi
Pentru dăruirea sa artistică, Victor
Pârlac era răsplătit cu Premiul pentru
Pictură al Fundaţiei „Marcel Guguianu” (1996), Premiul „Ion Ţuculescu”
al Inspectoratului Pentru Cultură şi
Patrimoniu Dolj (1996), Diploma de
Onoare a municipiului Craiova pentru valoarea operei plastice (2000),
Premiul pentru pictură la Salonul
Anual al Artiştilor Plastici Olteni
(2001), Diploma de Onoare a municipiului Craiova pentru activitate deosebită în slujba comunităţii craiovene (2001), Premiul pentru pictură la
Salonul Municipal Craiova (2003) ş.a.
Însă poate mai importante decât aceste recunoaşteri „oficiale” rămân iubirea pe care i-o poartă colegii săi, aprecierea şi respectul cu totul deosebite
ale foştilor elevi, bucuria pe care o
oferă odată cu fiecare expoziţie, dragostea cu care publicul îi întâmpină
întotdeauna creaţia...

Cu Gabriel Bratu, la expoziţia sa retrospectivă organizată,
în 2006, la Muzeul de Artă din Craiova

Ovidiu Bărbulescu, pictor: «În
primul rând îi transmit multă, multă
sănătate, ca să poată să picteze în
continuare! Ştiu că îşi doreşte asta,
are o bucurie şi o stare de spirit
deosebite când vine vorba de
pictură. Este un om deosebit, pe care
l-am cunoscut în urmă cu aproape 50
de ani. Părinţii noştri au absolvit
împreună Şcoala Normală şi au fost
prieteni şi iată că prietenia a
continuat prin noi... Deci, multă
sănătate, iar la 80 de ani să fim
împreună la încă o expoziţie!».

Gabriel Bratu,
grafician: «Pot spune că
expoziţia aceasta este un
regal. Este viaţa lui Victor
Pârlac în tablourile expuse,
pentru că el viaţa şi-a
dedicat-o picturii. Şi a reuşit
să ne arate că într-adevăr
este pictor, că ce a făcut a
făcut cu suflet, cu gândire. Îi
spun multă sănătate, încă 20
de expoziţii de-acum
încolo... Să ne vedem la 100
de ani ai lui!».
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Guvernul de la
Damasc a
demisionat
Guvernul sirian a demisionat ieri ºi un nou cabinet va fi
anunþat în decurs de 24 de ore,
a informat un înalt responsabil
de la Damasc, informeazã
AFP. Mii de persoane s-au
îndreptat ieridimineaþa spre o
mare piaþã din Damasc pentru
a participa la o manifestaþie
de susþinere a preºedintelui
Bashar al-Assad, care se
confruntã cu o miºcare de
protest fãrã precedent de la
venirea sa la putere, în 2000.
Manifestanþii purtau drapele
siriene ºi protrete ale preºedintelui, precum ºi banderole pe
care se putea citi “Nu disensiunii confesionale”.

Cel puþin 150 de
morþi în urma
exploziei de la
fabrica de
muniþie din
Yemen

Cel puþin 150 de persoane,
inclusiv copii, au fost ucise în
explozia produsã ieri la o
fabricã de muniþie din sudul
Yemenului, potrivit unor
medici citaþi de Sky News. O
sursã medicalã a declarat cã
locuitori din oraºul Jaar
încercau sã fure muniþie de la
fabricã în momentul în care a
avut loc explozia, care a rãnit
de asemenea numeroase
persoane. “Acest accident este
o adevãratã catastrofã, prima
de acest gen din Abyan”, a
declarat un doctor de la
spitalul public din oraº. “Sunt
atât de multe cadavre arse.
Nici nu pot descrie situaþia”, a
adãugat el.

externe

Obama: SUA au intervenit în Libia
pentru a împiedica un masacru
Preºedintele american Barack
Obama a justificat, ieri, decizia
administraþiei sale de a interveni
în Libia afirmând cã a fost împiedicat un masacru ºi adãugând cã
Washingtonul este nevoit sã reacþioneze atunci când interesele ºi
valorile americane sunt ameninþate, transmite AFP. Într-o alocuþiune televizatã liderul de la Casa
Albã a recunoscut cã o tranziþie
democraticã în Libia va fi o încercare dificilã ºi ºi-a pus în gardã compatrioþii cu privire la pericolul repetãrii greºelilor din Irak.
„Conºtienþi de riscurile ºi costurile unei acþiuni militare, noi suntem reticenþi în mod natural sã
apelãm la forþã pentru a rezolva
probleme internaþionale. Însã
atunci când interesele ºi valorile
noastre sunt ameninþate, avem
responsabilitatea de a reacþiona”,
a susþinut el. Preºedintele american a precizat cã eforturile militare internaþionale sub mandat ONU
din Libia nu sunt îndepãrtate îm-

potriva lui Gaddafi, iar o astfel de
decizie ar fi o greºealã. „SUA ºi
partenerii noºtri internaþionali au
mobilizat o mare coaliþie ºi au obþinut mandatul internaþional pentru a-i proteja pe civili, pentru a
opri o armatã în marº ºi a împiedica un masacru prin stabilirea
unei zone de excludere aerianã”,
a precizat el. „Anumite þãri preferã sã ignore atrocitãþile care se
petrec în unele þãri. SUA sunt diferite, iar în calitate de preºedinte, eu refuz sã aºtept sã vãd imagini ale masacrelor ºi ale cimitirelor înainte de a acþiona”, a mai
adãugat el, subliniind însã faptul
cã lãrgirea misiunii internaþionale
în Libia prin asumarea unui obiectiv vizând îndepãrtarea expresã de la putere a lui Gaddafi ar fi o
greºealã, reamintind de cazul Irakului. „Dacã vom încerca sã-l îndepãrtãm cu forþa de la putere pe
Gaddafi, coaliþia noastrã va avea de
suferit ºi va trebui probabil sã ducem militari americani în teatrul de
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operaþiuni libian”, a susþinut liderul
de la Casa Albã. „Pericolele cu care
se vor confrunta bãrbaþii ºi femeile
noastre în uniformã vor fi de asemenea mult mai mari, la fel ca ºi
costurile noastre ºi responsabilitatea noastrã pentru viitorul apropiat
al Libiei”, a mai adãugat el. „Noi am

mers pe acest drum în Irak (...) însã
procesul de schimbare a regimului
a durat 8 ani ºi a costat vieþile a mii
de americani ºi irakieni ºi aproape
1.000 de miliarde de dolari. Nu ne
putem permite ca ceea ce s-a întâmplat în Irak sã se repete în Libia”, a mai subliniat el.

Nicolas Sarkozy ºi David Cameron îi cer
liderului libian sã renunþe la putere “imediat”
Nicolas Sarkozy ºi David Cameron afirmã cã „Muammar Kadhafi trebuie sã plece imediat” ºi le
cer susþinãtorilor lui sã „îl pãrãseascã înainte de a nu fi prea târziu”,
într-o declaraþie comunã publicatã
cu o zi înainte de reuniunea „grupului de contact” privind Libia.
Preºedintele francez ºi premierul
britanic cer, de asemenea, Consiliului naþional de tranziþie (CNT)
libian sã „instaureze un dialog politic naþional” pentru a „organiza
tranziþia” în Libia. „Nu intenþionãm
sã ocupãm militar Libia”, reafirmã
ei. „În cadrul conferinþei de la Londra, comunitatea internaþionalã va
avea ocazia sã îºi exprime susþinerea faþã de poporul libian în lupta
sa care vizeazã înlãturarea unei
dictaturi violente ºi crearea unor
condiþii propice care îi vor permite sã decidã în privinþa viitorului
sãu”, susþin cei doi lideri. În opinia

Sarkozy – scurtã
vizitã în Japonia

Preºedintele francez Nicolas
Sarkozy este aºteptat mâine la
Tokyo pentru o scurtã vizitã
prin care îºi propune sã
exprime solidaritatea statelor
din grupul G-20 faþã de
Japonia, lovitã de un seism ºi
un tsunami devastatoare, a
anunþat marþi Ministerul de
Externe nipon, relateazã AFP.
“În timpul vizitei, preºedintele
va avea o întrevedere cu
premierul japonez Naoto
Kan”, a indicat un comunicat
oficial. Nicolas Sarkozy se va
deplasa mai întâi în China,
unde urmeazã sã prezideze
miercuri ºi joi o reuniune a G20. „În calitate de preºedinte
actual al G-8 ºi G-20, preºedintele Sarkozy ºi-a exprimat
intenþia de a vizita Japonia
pentru a exprima susþinerea ºi
solidaritatea comunitãþii
internaþionale faþã de arhipelag”, se menþioneazã în
comunicatul citat.
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Gaddafi cere grupului de contact
sã înceteze “ofensiva barbarã”
Liderul libian Muammar Gaddafi a cerut, într-un mesaj, „grupului de contact” pentru Libia care
se reuneºte marþi la Londra sã înceteze „ofensiva barbarã” împotriva þãrii sale, pe care a comparat-o
cu campaniile militare ale lui Hitler
în Europa, informeazã AFP. „Încetaþi ofensiva barbarã ºi nedreaptã împotriva Libiei”, a afirmat liderul libian în mesajul difuzat de agenþia oficialã Jana. „Lãsaþi Libia libienilor, sunteþi pe cale sã porniþi o
operaþiune de exterminare a unui

popor în securitate ºi sã distrugeþi
o þarã în curs de dezvoltare”, a
adãugat colonelul Gaddafi, care se
confruntã cu o miºcare de rebeliune de la mijlocul lunii februarie.
Aproximativ 40 de þãri sunt aºteptate marþi la Londra pentru prima
reuniune a „grupului de contact”
pentru Libia, însãrcinat cu „conducerea politicã” a atacurilor militare, de acum sub comandamentul NATO, ºi care ar urma sã discute în special pregãtire perioadei
post-Gaddafi.

lor, aºa cum „subliniazã rezoluþia
Ligii Arabe, regimul actual a pierdut orice legitimitate. Gaddafi trebuie deci sã plece imediat”. „Le
cerem tuturor susþinãtorilor lui sã
îl pãrãseascã înainte de a fi prea
târziu. Le cerem tuturor libienilor
care considerã cã Gaddafi conduce Libia cãtre catastrofã sã se
mobilizeze de acum pentru un proces de tranziþie”, adaugã ei. Potrivit lor, acest proces „ar putea sã
se organizeze în jurul Consiliul naþional de tranziþie, al cãrui rol de
pionier îl recunosc, al reprezentanþilor societãþii civile ºi al tuturor
celor care vor sã participe la procesul de tranziþie cãtre democraþie”. „Le cerem sã instituie un dialog politic naþional capabil sã conducã la un proces de tranziþie reprezentantiv, la o reformã constituþionalã ºi la organizarea de alegeri libere ºi periodice”, afirmã ei.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR Consiliul de Administratie al S.C.M.
STARUINTA Craiova cu sediul in Str. Dimitrie Gerota nr.103, convoaca Adunarea Generala Ordinara
pe data de 14.04.2011 orele 12.00 si Adunarea Generala Extraordinara tot pe data de 14.04.2011 orele14.00 la sediul societatii sus mentionat, avind urmatoarea ordine de zi: Raportul C.A. privind activitatea economico-sociala desfasurata in anul
2010. Raportul privind B.V.C. pe anul 2010 a contului de profit si pierderi pe anul 2010, propuneri
privind modul de acoperire a pierderilor neimputabile inregistrate la sfirsitul anului financiar. Raportul Comisiei de cenzori Raportul privind modul
de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractele de administrare si gestionare a patrimoniului pe
anul 2010. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011. Adoptarea Hotaririi referitoare
la clauzele generale privind raporturile de munca,
precum si a sistemului de salarizare. Aprobarea
programului de modernizare si dezvoltare si a planului de investitii. Constatarea incetarii calitatii de
membru cooperator pentru cei plecati din cooperativa. Modificarea actului constitutiv al S.C.M.
STARUINTA Craiova, ca urmare diminuarii capitalului social. Aprobarea vinzarii spatiului comercial
situat in Calea Bucuresti , Bl. U3 et. 1. Diverse.
CONVOCATOR. În temeiul art. 15 alin 4 din Statutul
U.J.C.C. Dolj, Comitetul Director al U.J.C.C. Dolj convoacã pentru data de 14.04.2011 ora 10.00 la Hanul
Craioviþa din Craiova, Adunarea Generalã Extraordinarã, cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Modificarea
Actului Constitutiv ºi a Statutului U.J.C.C. Dolj art.
1 alin. 1 pct. 4 prin retragerea a S.C.C. Bãileºti ºi
art. 6 alin. 3 prin alegerea cenzorului ºi a cenzorului supleant. 2. Aprobarea referatului nr. 137/
25.03.2011 privind închirierea spaþiilor proprietate
a U.J.C.C. Dolj. 3. Diverse. În cazul în care nu se
întruneºte cvorumul de ºedinþã Adunarea Generalã Extrao0rdinarã se reconvoacã pentru data de
19.04.2011 în acelaºi loc, la aceeaºi orã ºi cu aceiaºi
ordine de zi. (000673).
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ PRIN RA AEROPORTUL CRAIOVA anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei de încadrare de cãtre ARPM Craiova
– fãrã acord de Mediu – pentru proiectele «Reabilitare Aeroport – etapa I» ºi «Modernizare Aeroport
– etapa II», amplasate în Craiova, Calea Bucureºti,
nr. 325. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1, în zilele de
L-V, între orele 9.00 – 14.00, precum ºi la adresa de
internet:www.arpmdj-anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la data de 6.04.2011.
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de
Consilier Juridic IA – perioadã determinatã. Concursul va avea loc la data de 11.04.2011. Condiþiile
de participare vor fi afiºate la sediul unitãþii din
str. “Constantin Brâncuºi” nr. 3. Relaþii suplimentare la tel.: 0251/307.587

CERERI SERVICIU

MEDITAÞII

Frizer doresc angajare. Telefon: 0771/385.193.
Selectam sofer b, curierat
rapid, 1600 ron, bonusuri.
Telefon: 0758/703.082;
0729/726.451.
Bonã, îngrijesc bãtrâni, menajerã, vânzãtoare. Telefon:
0740/019.171. (000549).

Profesor, meditez englezã orice nivel, pregãtire
teme, pregãtire examen
clasa a- IV-a, BAC, 15 lei
ºedinþa 2 ore. Telefon:
0728/015.441.
Meditez limba românã orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
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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.
Ieftin! Lucrãri de construcþii ºi
instalaþii. Telefon: 0767/
358.562. (000621).
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.

Catre: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE –DEZVOLTARE SI
INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA –ICMET CRAIOVA
In atentia d-lui Director General Marian Duta,
SUBSCRISA SC AUDIT FOND EXPERT SRL CRAIOVA prin reprezentant legal Popa Viorica
Emite:
NOTIFICARE:
REZILIERE CONTRACT ACHIZITIE SERVICII CONTABILE COD CPV: 79211000-6 atribuit in
cadrul proiectului “Formare profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii
adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul elrctrotehnic la cerintele
actuale ale pietii muncii”ID :58406 ,nr. Contract POSDRU /81/3.2/S/58406.
MOTIVE:
In fapt: La data de 15.11.2010 am fost invitata la sediul ICMET CRAIOVA pentru semnarea contractului de achizitie cu denumirea de mai sus care avea drept obiect: “ prestarea serviciilor de contabilitate pentru perioada de implementare ramasa a proiectului. adica din noiembrie 2010 pana la 30.04.2013.
1. Desi obiectul contractului este foarte bine enuntat in cuprinsul lui directorul economic Margineanu Constantin l- a extins in mod nejustificat solicitand servicii contabile pentru perioada iunie
2010-aprilie 2013.
2. In conformitate cu prevederile contractuale prestatorul isi alege metodele de prestare utilizate.
In cadrul contractului am derulat activitatile necesare depunerii primei cereri de rambursare cu
foarte mare dificultate ca urmare a metodelor retrograde impuse de directorul economic.
Este absolut inadmisibil ca la acest moment sa se impuna lucrul manual numai pentru simplul fapt
ca persoana care se ocupa de managementul economic al acestei institutii nu are pregatirea informatica minima pentru a intelege un program de contabilitate.
Prin urmare am fost impiedicata sa-mi aleg metodele de prestare si mi s-au impus metode cu totul
neprofesionale care daca ar continua ar putea avea implicatii negative asupra eficientii activitatii
desfasurate.
3. In conformitate cu prevederile contractuale achizitorul era obligat sa puna la dispozitia prestatorului
orice facilitate si informatii pe care acesta le considera necesare pentru derularea eficienta a activitatii.
Pe toata perioada derularii contractului nu mi-au fost puse la dispozitie niciodata toate documentele de evidenta operativa ci intr-un mod extrem de dezordonat (fie original ,fie copii . fie incomplete)
incat a trebuit sa folosesc metode extracontabile pentru a intelege fenomenul.
4. In conditiile in care nu mi s-au pus la dispozitie balante analitice de la inceputul proiectului,,in
conditiile in care balantele de verificare intocmite pe perioada iunie-noiembrie 2010 erau permanent
modificate cumulate cu imposibilitatea directorului economic de a intelege cum functioneaza un
program de contabilitate ,care este forma fiselor de cont si a altor liste pe care programul le genereaza
au aparut solicitari aberante din partea d-lui director economic.
Tinand seama de cele de mai sus cu scopul de a evita executarea unor servicii in mod neprofesional prestatorul reziliaza contractul cu data de 28.03.2011.
Prezenta notificare va fi comunicata si supusa publicitatii in conformitate cu regulile dreptului comun.
Mentionam ca expertul contabil efectueaza angajamentul sau in baza unui contract nu in calitate
de angajat sau ca si o obligatie legala actionand astfel in propriul interes.
Acest mod de perceptie din partea beneficiarului afecteaza grav independenta expertului contabil si duce la aparitia unui risc ridicat.
Prezenta notificare va fi comunicata si supusa publicitatii in conformitate cu regulile dreptului comun
SC AUDIT FOND EXPERT prin Popa Viorica

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 casã 4 camere cu toate
utilitãþile cartier Catargiu str.
„Teslui” nr. 11, Craiova. Telefon: 0726/128.946; 0766/
313.621. (000596).
Vând loc de casã 400 mp în
oraº, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând casã zona Mc.Donald’s.
Telefon: 0735/308.235.
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.
Vând casã ultracentral. Accept
variante. Telefon: 0723/
165.588.
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OMV PETROM SA – POWER DIVISION BUCUREªTI, Calea
Dorobanþilor nr. 239, Sector 1, titular al proiectului
CONSTRUIRE CENTRALÃ ELECTRICÃ FOTOVOLTAICÃ
DOLJCHIM, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre A.R.P.M. Craiova, fãrã
acord de mediu, pentru proiectul menþionat, propus a fi
amplasat în partea de sud a platformei DOLJCHIM,
comuna Iºalniþa, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul A.R.P.M.
Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1, în zilele de L-V, între orele
9.00 – 14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de Internet:
www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 07.04.2011.

Meritã vãzutã! Vând casã 5 camere cu salã peste toate, fântânã în curte, pomi, curte mare
în comuna Bârca, strada „Tudor
Vladimirescu” nr. 23. Telefon:
0251/356.071; 0733/307.027.
Vând casã vacanþã Livezi
(Podari) 6 camere, grãdinã ºi
loc casã de 4000 mp, vie,
pomi. Telefon: 0251/522.579.
Vând 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.
Particular, schimb sau vând
apartament 2 camere parter,
pretabil firmã, zona SARA.
Telefon: 0747/110.887.

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 500 mp, intravilan,
zonã bunã, Breasta, acces
utilitãþi. Telefon: 0755/186.529.
Vând urgent teren strada Robelor 800 mp, pretabil construcþie birouri, deþin autorizaþie construcþie, preþ fix 250 E mp. Telefon: 0746/304.876. (000626).
Vând 500 mp intravilan lângã
depoul C.F.R. eventual
schimb cu apartament 2 camere plus diferenþã, preþ 250
E mp. Telefon: 0720/090.187.
(000625).
Vând 800 mp, peisaj mirific,
case vacanþã, 12 km, Craiova, 5000 E, apã, curent, asfalt, între dealuri. Telefon:
0721/491.546.
Vând 350 mp teren Daewo
între vile. Telefon: 0761/
665.763.
Vând 3.500 mp teren intravilan, la strada principalã, în
zona vilelor, în Popoveni, cu
deschidere de 23 m la stradã. Preþ convenabil. Relaþii la
telefon: 0723/546.694.
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 20 ha de teren 15 km
de Craiova, preþ avantajos.
Telefon: 0728/053.012; 0744/
319.449; 0747/115.485.
Vând teren cu casã zona A fãrã
intermediari. Telefon: 0770/
661.161. (025934).
Teren industrial Cârcea, 6.000
mp, la drumul european Craiova - Caracal, gaze ºi curent
electric, douã deschideri 30
Vând 4800 mp tarlaua 58, în metri. 21 Euro/mp. Telefon:
zona gara Pieleºti, preþ 4 0720/880.466.
euro/mp. Telefon: 0724/
AUTO
584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua 55, în
ROMÂNEªTI
zona Q-Fort Pieleºti, preþ 4 Vând Papuc 2 locuri, fabricat
euro/mp. Telefon: 0724/ 1997, GPL omologat, stare
584.370.
bunã de funcþionare. Telefon:
Vând 4000 mp Iºalniþa, preþ 4 0723/574.541.
euro/mp. Telefon: 0724/
Vând Dacia Papuc an fabri584.370.
caþie 1998, culoare alb, caVând teren 3000 mp Popo- tegorie autoutilitarã, 2 locuri,
veni. Telefon: 0746/458.971. caroserie furgon, 48.000 km
Vând teren 3,15 ha, plantaþie la bord, preþ 4.500 lei, nepomi pe marginea lacului Fân- gociabil. Telefon: 0744/
tânele. Telefon: 0726/376.221. 995.249.
Vând teren 1235 mp zona Vând Tico 2001, stare ireproPreajba lângã zona de Agre- ºabilã, neutilizat taxi – alb.
ment. Telefon: 0746/929.354. Telefon: 0761/665.763.
Vând 2 ha de pãmânt arabil Vând Cielo 2006, al doilea
în comuna Amãrãºtii de Jos, proprietar, 52.000 km, A.C.,
Dolj. Telefon: 0351/422.201. alrmã, preþ 3600 euro. TeleVând teren 404 mp strada fon: 0752/926.312; 0765/
“Pãltiniº” nr. 45. Telefon: 0251/ 589.977.
417.582.
STRÃINE
Vând 600 mp cu 30 pomi fructiferi localitatea Basarabi, str. Vând VW Passat 2.0 TDI, cuCalea Craiovei, preþ negocia- loare argintie, an de fabricaþie 2008, preþ 13.500 euro
bil. Telefon: 0735/846.463.
Vând 1500 mp în Bãile Go- negociabil. Relaþii la telefon:
vora “Belvedere”, toate utili- 0740.09.65.73.
tãþile instalate, împrejmuit, lân- Vând Daewo Espero an
gã pãdure. Telefon: 0744/ 1996, 140.000 km, full option.
Telefon: 0766/735.144.
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 5000 mp Preajba. Opel Astra G 1,6, 2001, AC,
geamuri electrice, GPL omoTelefon: 0253/270.291.
Vând pãdure stejar 115 hec- logat, folie omologatã, jenþi
tare cu posibilitatea de a achi- magneziu, jenþi tabã cu cauziþiona încã 90 hectare în ace- ciucuri iarnã, taxe la zi, proeaºi zonã. Telefon: 0727/ prietar, 4700 E, negociabil,
variante mai scumpe. Telefon:
781.162.
Vând teren 900 mp sau par- 0742/030.974.
celat str. „Meriºorului” lângã Vând Skoda Octavia 1,61 cu
pãdurea de salcâmi. Telefon: GPL, stare foarte bunã. Telefon: 0744/125.779.
01740/217.466.

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

DIVERSE
Vând vin culoarea berii 3 lei/
L ºi þuicã 40o, 10 lei/L pentru
sãrbãtori. Telefon: 0748/
283.156.
Vând schelã metalicã din þeavã. Telefon: 0731/989.215.
Vând porc 150 kg, preþ negociabil. Elefon: 0351/
170.151; 0770/928.536.
Vând maºinã de spãlat marca Cristal puþin folositã. Telefon: 0351/800.654.
Vând 25 giurgiuvele cu
geam, fãrã toc, (pretabil înfiinþare serã), 5 uºi interior (fãrã
toc) ºi o cadã fontã folositã.
Telefon: 0761/689.931.
Vând ºifonier, pat fotoliu. Telefon: 0748/095.140.
Vând camerã video Sony
DCR-HC 22E, fabricatã în Japonia, stare perfectã de
funcþionare, preþ 1100 leinegociabil. Relaþii la telefon:
0748/645.021.
Vând trenuleþ electric, echipament vânãtoare din piele,
ventuze, sãpun de casã,
sobe teracotã 7 rânduri complete, motor Honda nou
pentru pompã sau motosapã hidrofor irigaþii 4,7 kw, aspirator centrifugal, motoare
electrice, 1 kw, 1 + kw, motoare electrice pentru aspiratoare, maºini de spãlat
þeavã sticlã, echipament
vânãtoare din piele, ventuze, maºinã de cusut Singer
cu pedalã. Telefon: 0728/
154.845. (000568).
Vând hainã de piele mãrimea
52 - 54, 2 colivii, constantinopol. Telefon: 0768/255.426.
(000551).

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 4,2 euro/mp
cu certificat de garanþie 38
ani. Transport ºi mãsurãtori
gratuite la domiciliul clientului. Telefon: 0748/623.238;
0758/283.317.
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 schelã. Telefon: 0761/
277.780.
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, centralã Ariston + 4 caloriere fontã. 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.
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ANUNÞ DE VÂNZARE PRIN LICITAÞIE
PUBLICÃ CU STRIGARE A UNOR BUNURI
PROPRIETATE PRIVATÃ A COMUNEI.
Consiliul local al comunei Siliºtea Crucii,
judeþul Dolj, scoate la vânzare prin licitaþie
publicã cu strigare a urmãtoarelor bunuri:
1. Fostul sediu CAP cu terenul aferent cu
preþul de pornire al licitaþiei de 125.101
lei. 2. Casa specialiºtilor cu terenul aferent
cu preþul de pornire al licitaþiei de 53.542
lei. 3. Clãdirea în care funcþioneazã Oficiul
poºtal cu terenul aferent cu preþul de pornire al licitaþiei de 18.022 lei. Licitaþia va
avea loc la sediul Primãriei Siliºtea Crucii
în ziua de 5.04.2011, ora 10.00. Persoanã de
contact Marin Corina.
Vând pãuni, gâºte leºeºti
ºi porumbei albi nunþ. Telefon: 0741/207.796; 0766/
448.379.
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.
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
GARSONIERE
25.000 E contra garsonierã, plata imediatã. Telefon:
0741/967.035.

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.

publicitate
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.
ÎNCHIRIERI

Ofer gazdã elevã, studentã,
salariatã, Calea Bucureºti –
OFERTE
Mc. Donald’s. Telefon: 0351/
Închiriez spaþiu ultracentral. Te- 404.153.
lefon: 0723/165.588. (000166).
DIVERSE
Închiriez camerã la casã toa- Caut femeie pentru îngrijire
te condiþiile. Telefon: 0755/ domiciliu la þarã, fãrã vicii, fãrã
962.862; 0351/458.224.
adãpost. Telefon: 0766/
Închiriez apartament 2 came- 368.949.
re Sãrari, 500 lei. Telefon:
Doriþi informaþii despre apa0761/665.763.
ratul de ozonat? Sunaþi la teApartament 2 camere deco- lefon: 0724/512.304.
mandate, ultracentral, lângã
Caut persoanã fãrã adãpost,
Romarta, balcon închis termo- fãrã vicii, pentru îngrijire 6
pan, microcentralã, aer con- animale. Telefon: 0785/
diþionat, dotat cu toat ce tre- 840.360.
buie, liniºte ºi igienã deplinã,
înconjurat de verdeaþã, cu loc Caut persoanã fãrã adãpost,
de parcare. Telefon: 0756/ fãrã vicii pentru îngrijire domiciliu la þarã. Telefon: 0769/
028.300; 0722/956.600.
272.226.
Închiriez apartament 2 camere mobilat ºi utilat, zona Sucpi.
PIERDERI
Telefon: 0770/662.324.
Pierdut carnet de student eliÎnchiriez apartament 2 came- berat de Facultatea de Teolore decomandate cartier Valea gie Craiova pe numele DUÞÃ
Roºie, stadion Electroputere. SORIN IONEL. Se declarã nul.
Telefon: 0721/814.646, 0744/
DECESE
362.322.
Zdrobiþi
de durere, soþul, coOfer spre închiriere garsonierã cartier Brazda lui Novac piii, nepoþii ºi ginerele,
etaj 2 – Craiova. Rog seriozi- anunþã stingerea din viaþã a
tate. Telefon: 0770/973.836; celei ce a fost ELEONORA
STOICULESCU, dãscãliþã
0351/424.712.
Închiriez casã (P + M) în car- de prestigiu, om de realã
tier rezidenþial. Relaþii la tele- ºi aleasã omenie. Înmormântarea va avea loc joi, 31
fon: 0762/820.694.
martie a.c. ora 12.00, cu pleÎnchiriez apartament. Telefon: care din strada “Recunoº0771/215.774; 0722/943.220; tinþei” nr. 45.
0755/439.772.
Spaþiu ultracentral lângã COMEMORARE
Romarta, excepþional, par- Radu fiu, Alina fiicã, Doiter, bloc, 4 camere, intrare na soþie, Vasile Diaconesseparatã de locatari, balcon cu fin, anunþã împlinirea a
închis, microcentralã, alar- 15 ani de la decesul lui
mã, gresie, faianþã, pretabil ION BAZÃVERDE, minunat
inclusive pentru douã cabi- soþ, tatã ºi naº. Nu-l vom
nete, birouri, diverse activi- uita niciodatã.
tãþi. Telefon: 0722/956.600. Familia Costel Bazãverde
Închiriez apartament 3 came- anunþã comemorarea fratere, decomandat, mobilat/ne- lui sãu ION BAZÃVERDE.
mobilat, strada “Spaniei”, et. Amintirea sav a dãinui me1. Telefon: 0740/035.687.
reu în sufletele noastre.
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S.C. Microcomputer
Service S.A.
Craiova, str. “Pãrului” nr. 8A
– 8C, vinde case de marcat
fiscale, role de hârtie termicã.
Executã reparaþii ºi încãrcãri
cartuºe cu toner ºi cernealã
pentru imprimante.
Telefon: 0251/510.347 sau
0726/067.260
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.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semimobilatã
Brazda lui Novac, G-uri,
et. 7, canapea, mochetã,
aragaz, 100 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã nemobilatã,
parter, 1 Mai-Ciupercã, recent renovatã, gresie, faianþã, 100 Euro. Tel.: 025159.65.91; 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. 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã, Calea
Bucureºti - Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, aragaz,
frigider, TV, 520 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã mobilatã, Ultracentral - Mercur, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, canapea
extensibilã, apometre, repartitoare, 150 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, nemobilatã, Brazda lui Novac - Complex
Vechi, et. 2, uºã metalicã,
impecabilã, 110 Euro neg.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! Garsonierã decomandatã, transformatã în spaþiu comercial,
Calea Bucureºti - Piaþa
Centralã, intrare direct din
stradã, gresie, faianþã, termopan, ultrafinisatã, 550
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere nemobilate, Grãdina Botanicã, gresie, faianþã, parchet,
200 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.: 025159.65.91; 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; 076051.21.77.
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S.C. SUCPI S.A.
S.C. CORIMEX S.A.
Închiriazã la preþuri
avantajoase spaþii comerciale,
CRAIOVA
birouri, depozite, hale
str. Caracal, nr. 105
industriale cu suprafeþe
Experienþã de peste 40 de
cuprinse între 300 – 3.000 mp.
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVANdotate cu instalaþii de ridicat
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA
(pod rulant 5 t) ºi utilitãþi:
MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
platforme betonate exterioare
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ
pentru depozitare materiale.
GOSPODÃRESC: porþelan – sticlãInformaþii suplimentare puteþi
rie, instalaþii sanitare, electrice,
obþine la sediul nostru din Craiova, electrotehnice, chimice, cosmetice,
Calea Bucureºti nr. 129 A
uz casnic, comercializate prin
Telefon: 0251/438.001; 0742/
depozitul ºi magazinul situate
130.154, fax: 0251/437.147.
în str. Caracal nr. 105.
E-mail:
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;
sucpi_sucpi@yahoo.com
0251/522.009; 0351/407.237.

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.

- 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; 076051.21.77.
- 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.: 0251-59.65.91;
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 2 camere
mobilate, Sãrari - Apollo,
et. 1, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- 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; 076051.21.77.
- 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.

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.
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 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.

- 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;
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.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.

CERERI ÎNCHIRIERI

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

- Agenþia imobiliarã Business Center

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.
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.

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

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.
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.

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:

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.

4 CAMERE
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Cântecul de lebãdã al lui Drogba?!
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Chelsea þinteºte
achiziþionarea lui Neymar

Dupã ce a plãtit 50 de
milioane de lire sterline pentru
transferul spaniolului Fernando
Torres de la Liverpool, Roman
Abramovici vrea sã mai aducã
un atacant de calibru, care sã îl
înlocuiascã pe ivorianul Didier
Drogba (33 de ani) – fotbalist
ce se vehiculeazã cã va despãrþi
de clubul londonez în aceastã

varã. Este vorba de brazilianul
Neymar, de la FC Santos, cotat
la 30 de milioane de lire
sterline.
Neymar, 19 ani, este cel mai
promiþãtor jucãtor brazilian.
Fapt probat ºi duminicã, când
“vârful” a marcat ambele goluri
ale reprezentativei “Selecao” în
amicalul cu Scoþia, scor 2-0.

Dealtfel, în iunie 2010, 14.000
de fani au semnat o petiþie prin
care îi cereau tehnicianului
Carlos Dunga sã îl selecþioneze
pe Neymar pentru Cupa Mondialã din Africa de Sud, dar
acesta a refuzat.

Unul pleacã altu’ vine!

Revine Inzaghi Adriano, înlocuitorul lui Ronaldo
Atacantul lui AC Milan Filippo Inzaghi, absent de pe gazon în ultimele patru luni ºi jumãtate, din cauza unei rupturi de ligamente încruciºate, a declarat cã sperã sã poatã juca din nou peste 20 de zile.
“Nu este cazul sã risc, sper sã revin peste 20 de zile. Mã simt bine, iar
în aceastã sãptãmânã voi începe sã forþez, pentru cã genunchiul meu
este în regulã. Dar nu voi juca decât atunci când voi fi apt sutã la
sutã”, a spus Inzaghi (37 de ani),
care a fost accidentat grav, într-un
meci cu Palermo, la 10 noiembrie
2010.
În altã ordine de idei, “Super Pippo” s-a arãtat încrezãtor în privinþa
“ºocului” cu Internazionale Milano,
care se va disputa, sâmbãtã, în cadrul etapei a XXXI-a din Seria A:
“Noi suntem în faþa lor ºi depindem
doar de noi”.
Cu 8 etape rãmase pânã la finiº,
AC Milan este lider, cu 62 de puncte, în timp ce Inter se aflã pe locul
secund, la numai douã “lungimi”
distanþã.

Cu cadavrul la stadion

Atacantul brazilian Adriano Leite (29 de ani) a semnat un
contract valabil pe un sezon cu gruparea Corinthians, formaþia de la care s-a retras din activitate în urmã cu o lunã un alt
mare fotbalist “carioca”, Ronaldo Nazario da Lima.
Cel supranumit “Împãratul” ºi-a reziliat de comun acord
contractul cu AS Roma în urmã cu 3 sãptãmâni, dupã mai
multe abateri disciplinare ºi a semnat cu Corinthians din
postura de jucãtor liber de contract. Adriano nu va putea însã
evolua pentru noua sa echipã pânã în luna mai, atunci când
debuteazã campionatul brazilian, momentan perioada de
transferuri fiind închisã.
Înaintea acestei noi provocãri, atacantul promite cã atitudinea sa va suferi schimbãri în bine: “Dacã voi lipsi de la un antrenament sau voi întârzia, îmi asum resposanbilitatea pentru orice
sancþiune voi primi. Este un angajament pe care mi-l iau”.
Totodatã, Adriano a recunoscut cã a acceptat sã vinã la
Corinthians la sugestia prietenului Ronaldo: “El mi-a spus cã
trebuie sã îi iau locul la aceastã echipã. Regret totuºi cã nu am
fost contactat deloc de ºefii fostei mele formaþii, Flamengo”.

Bale ar putea rata meciul cu Real Madrid
Jucãtorul galez al formaþiei
Tottenham Hotspur, Gareth
Bale (21 ani), este incert pentru prima manºã a sferturilor de
finalã ale Ligii Campionilor,
contra lui Real Madrid, la 5
aprilie, dupã ce s-a accidentat
la ischio-jambieri la unul dintre antrenamentele premergãtoare partidei din preliminariile Euro 2012, Þara Galilor –
Anglia, scor 0-2.
Informaþia a fost oferitã de
clubul londonez, care a precizat cã în urma testelor medicale la care a fost supus luni s-a
arãtat cu jucãtorul are nevoie de

o perioadã de repaus cuprinsã
în ºapte ºi zece zile.
Bale, care se confruntã cu

Fernando TTorres:
orres: “Cesc n-ar
avea loc la Barcelona”
Situaþie extrem de bizarã întâlnitã pe un stadion de fotbal din Columbia. Suporterii formaþiei Cucuta Deportivo au dejucat mãsurile
de securitate ºi au dus pe stadion,
în timpul unui meci, un sicriu în
care se afla cadavrul unui fan al
echipei, asasinat sâmbãtã.
“Un grup de huligani a reuºit sã
dejoace mãsurile de securitate la
stadionul General Santander pentru a introduce sicriul cu trupul neînsufleþit al tânãrului Cristopher
Jacome, în vârstã de 17 ani, ucis
de asasini plãtiþi”, a declarat pur-

tãtorul de cuvânt al poliþiei locale.
Acesta a þinut sã adauge cã
moartea tânãrului nu are nimic dea face cu dragostea lui pentru
echipa de fotbal, ci mai degrabã
este o consecinþã a unor fapte penale legate de zona în care trãia.
Jacome a fost ucis în timp ce juca
un meci de fotbal într-un parc situat într-un cartier sãrac din sudul oraºului.
Pe teren, Cucuta Deportivo a
remizat, scor 1-1, cu echipa Envigado, într-un meci contând pentru
turneul Apertura din Columbia.

probleme la spate încã din luna
ianuarie, nu a jucat decât foarte puþin în ultimele trei luni.
Fotbalistul lui Chelsea,
Fernando Torres, îl sfãtuieºte
pe colegul sãu din naþionalã,
Cesc Fabregas, sã nu aleagã
un transfer la FC Barcelona!
”El Nino” crede cã mijlocaºului i-ar fi foarte greu sã
obþinã un loc în primul “11”
al campioanei Spaniei din
cauza concurenþei foarte
puternice la centrul terenului.
“Barca e o echipã greu de
îmbunãtãþit. Cine sã plece
dacã vine Cesc?”
Dacã s-ar întoarce pe
“Camp Nou”, Fabregas va
trebui sã lupte pentru un loc
de titular cu Sergio Busquets,
Xavi ºi Iniesta, aceiaºi tripletã
care îl þine rezervã ºi la
naþionala ibericã.
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CAMPIONATUL EUROPEAN 2012 – PRELIMINARII – GRUPA D

CATASTROFĂ EVITATĂ
ROMÂNIA - LUXEMBURG 3-1 (1-1)
Stadion: „Ceahlăul” – Piatra Neamţ, teren: bun, timp: frumos, spectatori: 14.000.
Au marcat: Mutu ’24, ’68, Zicu ’78 / Gerson ’22.
ROMÂNIA: Tătăruşanu – Săpunaru, Tamaş (’65 D. Goian), Gardoş, Raţ – G. Mureşan, Ropotan B. Stancu (’46 Torje), Mutu (’84 Alexe), Zicu – Marica. Selecţioner: Răzvan Lucescu.
LUXEMBURG: Joubert – Schnell (’90 Martino), Blaise, Hoffmann, Mutsch – Payal, Gerson (’57 Da
Mota), Peters, Bettmer (’81 Laterza) – Joachim, Leweck. Selecţioner: Luc Holtz.
Au arbitrat: Hüseyin Göçek – Serkan Ok, Aleks Tascioglu (toţi din Turcia).
Cartonaşe galbene: Tamaş ’36, Ropotan ’87 / Blaise ’18, Mutsch ’82.
Prima reprezentativă a României nu mai e ceea ce a fost odată! Avându-l
ca selecţioner pe lipsitul de experienţă Răzvan Lucescu, „tricolorii” de astăzi nu fac altceva decât să se facă de râs pe Bătrânul Continent şi totodată
chinuindu-se, pur şi simplu, în campania de calificare aproape ratată la
turneul final de anul viitor organizat de Polonia şi Ucraina. Dacă acum
patru zile au suferit un nou şi ruşinos eşec în deplasarea avută în BosniaHerţegovina, aseară românii au fost foarte aproape de a se împiedica în
compania Luxemburgului, reprezentativa pregătită de Luc Holtz fiind cea
care a deschis tabela de marcaj în minutul 22, prin Gerson, acesta profitând
de o greşeală a adormiţilor fundaşi! Treziţi la realitate de huiduielile celor
aproximativ 14.000 de spectatori prezenţi în tribunele stadionului din Piatra Neamţ, „codaşii” grupei D au restabilit egalitatea destul de repede, Adrian
Mutu înscriind după o pasă primită în adâncime de la Gabriel Mureşan. Cu
un joc ceva mai plăcut ochiului, pe parcursul mitanului secund „tricolorii”
au mai punctat de alte două ori, atacantul Fiorentinei şi mijlocaşul Timişoarei fiind cei care au evitat o deloc dorită catastrofă!

Bosnia-Herţegovina, suspendată?
re, echipele din această ţară nu vor mai putea evolua
în competiţiile internaţionale.

Lupescu: „Nu ştiu cât ne-ar avantaja
excluderea Bosniei”
Directorul general al Federaţiei Române de Fotbal
nu ştie cât de mult ar avantaja naţionala României în
campania de calificare la Euro 2012 o eventuală excludere din competiţie a selecţionatei Bosniei-Herţegovina de către UEFA. „Am auzit de decizia luată de
Adunarea Generală a federaţiei din Bosnia-Herţegovina. Deocamdată nu pot să comentez, aşteptăm şi noi
deciziile UEFA şi FIFA. Oricum, nu ştiu cât ne-ar avantaja în campania de calificare o excludere a BosnieiHerţegovina. Mai sunt multe meciuri şi noi trebuie să
le câştigăm pe toate. Nu pot să fac o evaluare exactă
acum”, a afirmat Ionuţ Lupescu.

Safet Susici

Întruniţi ieri, membrii Federaţiei de Fotbal din Bosnia-Herţegovina nu au adoptat schimbarea statutului
care prevede că forul are trei preşedinţi, aşa cum au
cerut FIFA şi UEFA, şi riscă sancţiuni din partea celor
două organisme fotbalistice internaţionale. La vot, 28
de reprezentanţi nu au dorit schimbarea statutului, 22
au fost pentru, iar trei s-au abţinut. Comitetul Executiv al UEFA, întrunit pe data de 20 martie a.c., la Paris, a reconfirmat decizia de a suspenda automat, de
la 1 aprilie a.c., Federaţia de Fotbal din Bosnia-Herţegovina, dacă schimbările cerute privind statutul nu sunt
efectuate până la acea dată. Decizia UEFA a venit ca
urmare a sistemului de conducere al Federaţiei de
Fotbal din Bosnia-Herţegovina, cu trei preşedinţi, un
bosniac, un sârb şi un croat. „Aşteptăm mai multe
informaţii, însă suspendarea va intra automat în vigoare la data de 1 aprilie”, a declarat un responsabil al
UEFA. În cazul în care suspendarea va intra în vigoa-

CLASAMENT
1. FRANŢA
2. BELARUS
3. ALBANIA
4. BOSNIA
5. ROMÂNIA
6. LUXEMBURG
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RUNDA VIITOARE
(SÂMBĂTĂ, 03.06.2011)
ROMÂNIA – BOSNIA-HERŢEGOVINA
BELARUS – FRANŢA

ALTE REZULTATE
GRUPA A: Turcia – Austria 2-0
GRUPA E: Suedia – Moldova 2-1
GRUPA F: Israel – Georgia 1-0
GRUPA I: Cehia – Liechtenstein 2-0

CAMPIONATUL EUROPEAN 2011 – UNDER 17

Merg în Serbia!
Reprezentativa României Under17 s-a calificat la Campionatul European din Serbia, care va avea loc
între 3 şi 15 mai a.c., după ce a reuşit să învingă reprezentativa Ungariei, cu scorul de 2-1, chiar în deplasare, în ultimul minut de joc portarul Brănescu apărând un penalty.
Prima repriză a meciului a aparţinut
aproape în totalitate românilor, care
au deschis repede scorul, încă din
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minutul 2, atunci când Steliano Filip
a profitat de o bâlbâială în defensiva
maghiară. Jumătate de oră mai târziu, gazdele nu l-au putut opri pe
Fabian Himchinshi, care a fost faultat la 20 de metri de poartă şi Iulian
Roşu a dublat avantajul cu un şut
superb. Szecsi a redus din diferenţă
în minutul 75, cu un voleu din interiorul careului mare, iar Constantin
Brănescu a fost „îngerul păzitor” al

„tricolorilor” după ce a apărat un
penalty în ultimul minut al disputei.
La turneul final de anul acesta vor
participa 8 selecţionate, Serbia şi
câştigătoarele grupelor de calificare, iar tragerea la sorţi va avea loc
pe data de 5 aprilie. Întâlnirile din
Grupa A vor avea loc la Novi Sad şi
Indija, în timp ce partidele din Grupa B se vor disputa la Smederevo şi
Belgrad.

