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Autorităţile din Bănie aşteaptă impasibile dezastrul

Craiova, abandonată în
ghearele unui cutremur
Multe case şi, în mod
special, blocuri de
cărămidă din Craiova
ar cădea dacă mâine sar petrece un cutremur
similar cu cel din ‘77.
Specialiştii în construcţii spun că imobilele au
îmbătrânit fără ca
autorităţile să intervină
în vreun fel pentru a le
consolida. În multe
cazuri, locatarii şi-au
scris cu propriile mâini
tragedia, modelându-şi
apartamentele şi
şubrezind structura de
rezistenţă a blocurilor.
Ca tabloul să fie
complet, nici municipalitatea nu şi-a mai dat
interesul să identifice
imobilele cu risc
seismic.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Să nu mai zici, Popescule, că
Guvernul nu e în pas cu vremea.
A îngheţat afară, aşa că a îngheţat
şi el salariile, a îngheţat pensiile...
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ACTUALITATE

Gabriela Racea, trimisă
în judecată pentru
înşelăciune, şi-a dat
demisia din Poliţie

“Hanul Puţureanu” şi
imobilele din vecinătatea
lui sunt considerate
adevărate bombe cu ceas.

Deşi arată mai bine decât multe
clădiri dărăpănate de prin oraş, şi
imobilul Casa Albă poate deveni înfricoşător la un eventual cutremur mare.

Explozie de viroze
şi pneumonii
în Dolj
Autorităţile sanitare doljene
sunt în alertă după ce numărul cazurilor de viroze şi pneumonii a
depăşit deja nivelul aşteptat pentru această perioadă de s ezon.
Numai în ultima s ăptămână, în tot
judeţul, pes te 2.600 de pers oane
s-au prezentat la medic cu s imptomele specifice acestor afecţiuni.
De teamă ca nu cumva să izbucneasc ă o epidemie, reprezentanţii
Direc ţiei de Sănătate Publică Dolj
au recomandat în cursul acestei
săptămâni restric ţionarea accesului vizitatorilor în spitalele de pe
raza judeţului.
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Nicolae Giugea
a fost instalat în
funcţia de prefect
al judeţului Dolj

Salariile
profesorilor, luate la
bani mărunţi şi de
Inspectoratul Şcolar
Încadrările şi salariile profesorilor vor fi verificate şi avizate lunar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Procedura a început
chiar din această lună, iar sindicatele spun că nu este decât o nouă
formă de birocraţie care va întârzia plata angajaţilor din acest sistem. „Este o măsură care nu face
altceva decât să îngreuneze plata
salariilor. Inspectoratul Şcolar nu
are nici o calitate în acest sens, nu
este nici angajator, nici ordonator
principal de credite”, spune Constantin Lungules cu, preşedintele
sindicatului „Spiru Haret” Dolj.
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 5 martie 2010-anunþat de BNR
1 EURO ...................... 4,2127 ............. 42127
1 lirã sterlinã............................4,9085....................49085

1 dolar SUA ................. 3,0163 ......... 30163
1 g AUR (preþ în lei) ... 137,4378 ...... 1374378
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Victor Ponta semneazã USL ºi grupul minoritãþilor
nu
depun
amendamente
“Declaraþia de la Atena” la Codul Muncii
Liderul PSD, Victor Ponta, se
aflã în acest week-end la Atena,
unde participã la o reuniune a liderilor PES. Alãturi de Georgios Papandreou, premierul Greciei, David Miliband, ºeful laburiºtilor britanici ºi alþi lideri ai partidelor socialiste din Europa, Ponta va
semna „Declaraþia de la Atena”.
Socialiºtii europeni considerã
cã guvernãrile conservatoare,
care dominã în acest moment
în Europa doresc „sã instituþionalizeze austeritatea ºi sã dilueze modelul social european”.
Ele au transferat întregul cost
al crizei pe umerii populaþiei ºi
încearcã acum sã repare „lãcomia, politicile iresponsabile
de dreapta ºi lipsa de implicare
din partea statului sacrificândi pe oamenii simpli, pe cei care
muncesc”. „Declaraþia de la
Atena” propune o serie de acþiuni alternative ce au la bazã
valori precum solidaritate, echitate, egalitate ºi responsabilitate. Socialiºtii europeni susþin competitivitatea, dar considerã cã aceasta
nu poate fi atinsã prin reducerea
salariilor ºi a standardului de viaþã,

ci prin stimularea inovaþiei, susþinerea educaþiei ºi a cercetãrii, dezvoltarea ºi consolidarea infrastructurii ºi pregãtire profesionalã continuã. De asemenea, aceºtia propun un Pact european pentru ocuparea forþei de muncã ºi progres

social, centrat pe asigurarea egalitãþii de gen, combaterea ºomajului
în rândul tinerilor ºi protejarea sistemelor naþionale de asistenþã socialã. Una dintre soluþiile socialiºtilor la problemele cu care se con-

fruntã economia europeanã presupune crearea de locuri de muncã.
Se pare cã discursul social-democraþilor români se suprapune destul de mult peste obiectivele socialiºtilor europeni. Aceasta înseamnã fie cã influenþa PSD la nivelul
PES este destul de mare, fie cã,
pur ºi simplu, stânga europeanã vorbeºte pe o singurã voce.
Victor Ponta a precizat însã cã
intenþioneazã sã-i informeze pe
liderii Partidului Socialiºtilor
Europeani, în cadrul reuniunii
de la Atena, „despre presiunile
premierului ungar, Viktor Orban asupra celor de la UDMR
ºi a Guvernului din România”.
„Eu vreau, în mod special, sã
informez despre relaþia lui Viktor Orban cu Traian Bãsescu
ºi despre presiunile pe care face
premierul ungar asupra
UDMR”, a spus Ponta.
Liderul social-democrat a
adãugat cã întâlnirea liderilor PES
de la Atena are loc în paralel cu
reuniunea la nivel înalt a Partidului
Popular European care are loc la
Helsinki ºi la care participã ºi preºedintele Traian Bãsescu.

PSD, PNL ºi grupul minoritãþilor naþionale, altele decât
cea maghiarã, au
decis sã nu depunã
amendamente la
Codul Muncii, în
timp ce democratliberalii au anunþat
cã vor prelua amendamentele patronatelor, în condiþiile în
care ieri a fost ultima zi de depunere a
amendamentelor.
Vicepreºedintele
PNL Victor Paul
Dobre a declarat
pentru Agerpres, cã USL are propriul sãu proiect de modificare a
Codului Muncii convenit împreunã cu confederaþiile sindicale ºi patronale. „Din aceste considerente
noi depunem moþiune de cenzurã
ºi un proiect alternativ care oricum
va fi luat în discuþie”, a adãugat
Dobre. Nici grupul minoritãþilor naþionale, altele decât cea maghiarã,
nu va depune amendamente, motivul fiind, potrivit deputatului Va-

Cioloº: România riscã sã piardã fondurile europene,
dacã nu va accelera procesul de utilizare a acestora
România riscã sã piardã fondurile europene dacã nu va accelera
procesul de utilizare a acestora, a
declarat, ieri, comisarul european
pentru agriculturã ºi dezvoltare
ruralã, Dacian Cioloº, în România,
într-o conferinþã de presã susþinutã la Reprezentanþa Comisiei Europene în România. „Este important ca România sã accelereze procesul de utilizare a fondurilor europene pentru cã, deºi stã bine pe
partea de contractare, lucrurile

merg destul de greu pe partea de
execuþie ºi de platã, existând un risc
mare ca România sã piardã fondurile din aceastã cauzã”, a precizat
Cioloº. Potrivit acestuia, România
poate lua anumite mãsuri de simplificare din punct de vedere al procedurilor administrative. „Cred cã
sunt lucruri care pot fi fãcute pentru accelerarea acestui proces ºi mã
gândesc la simplificãri din punct
de vedere al procedurilor administrative. Uitându-mã ºi la alte state

membre ale UE, am constatat cã
România are unul dintre cele mai
complexe sisteme birocratice ºi
administrative de gestiune a fondurilor europene. Cred cã existã o
marjã de simplificare, rãmânând în
limite rezonabile de bunã utilizarea
fondurilor”, a explicat comisarul
european. În opinia acestuia, în
România existã ºi numeroase instituþii implicate în gestiunea programelor europene. „Datoritã complexitãþii programelor finanþate cu

fonduri structurale sunt implicate
un numãr mare de instituþii în gestiunea acestora. Cred cã o coordonare centralizatã transparentã
pe orizontalã ar contribui la o accelerare a procesului de utilizare
a fondurilor structurale, la plata
efectivã”, a explicat Cioloº, subliniind cã este interesat ca membru
al CE „ca fondurile sã fie nu numai corect ci ºi eficient utilizate,
România fiind unul dintre beneficiarii mari ai acestora”.

Bãsescu a participat, la Helsinki, la summit-ul Partidului Popular European
Preºedintele Traian Bãsescu a
participat, ieri, la Helsinki, la reuniunea la nivel înalt a Partidului Popular European, principalele subiecte aflate pe agendã vizând pregãtirea Consiliului European de primãvarã, care va avea loc în perioada 24-25 martie. Conform unui
comunicat al Administraþiei Prezidenþiale, „ºefii de stat ºi de guvern
din familia Partidului Popular European îºi vor coordona poziþiile cu
privire la cele douã subiecte majore de pe agenda Consiliului European de primãvarã: pachetul global
de mãsuri pentru asigurarea stabilitãþii financiare ºi a creºterii econo-

mice ºi evoluþiile din vecinãtatea
sudicã a Uniunii Europene”. În ceea
ce priveºte dimensiunea economicã, vor fi discutate, în principal,
aspecte legate de evaluarea propunerii comune privind mãsurile suplimentare de creºtere a competitivitãþii Uniunii, elaboratã sub coordonarea preºedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy ºi a
preºedintelui Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, stadiul pachetului legislativ privind guvernarea
economicã propus de Comisia Europeanã ºi instituirea mecanismului
financiar european de stabilitate,
precizeazã sursa citatã.

rujan Pambuccian, cã grupul nu
are oameni specializaþi pe acest domeniu. De cealaltã parte, liderul
grupului PDL de la Camera Deputaþilor, Mircea Toader, anunþa încã
din 2 martie cã democrat-liberalii
vor prelua sub formã de amendamente o serie de propuneri ale patronatelor la Codul Muncii.
ªi reprezentanþii UDMR au afirmat cã vor susþine propuneri ale
patronatelor la Codul Muncii.
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Autorităţile din Bănie aşteaptă impasibile dezastrul

Craiova, abandonată
în ghearele unui

cutremur
Multe case şi, în mod special, blocuri de cărămidă din Craiova ar cădea dacă mâine s-ar
petrece un cutremur similar cu cel din ‘77. Specialiştii în construcţii spun că imobilele au îmbătrânit fără ca autorităţile să intervină în vreun fel pentru a le consolida. În multe cazuri,
locatarii şi-au scris cu propriile mâini tragedia,
modelându-şi apartamentele şi şubrezind structura de rezistenţă a blocurilor. Ca tabloul să fie
complet, nici municipalitatea nu şi-a mai dat
interesul să identifice imobilele cu risc seismic.
Bulina roşie ar trebui să existe pe mai multe imobile din Bănie, dar nu se găseşte pe nici
unul măcar. Reprezentanţii Inspectoratului în
Construcţii Dolj susţin că nu au nici o evidenţă a caselor care prezintă risc seismic major.
mai rămână în viaţă vreun locatar”,
a mai spus acesta.

Imobilul Casa Albă,
cu fundaţia deficitară

Multe imobile
ar putea fi distruse

“Hanul Puţureanu”,
o bombă cu ceas

O concluzie, totuşi, există: craiovenii nu ar trece uşor printr-un
cutremur de mare magnitudine, iar
repercusiunile ar fi grave. Rememorând tragedia care s-a petrecut
în seara zilei de 4 martie, cu 34 de
ani în urmă, aceştia sunt de părere
că, dacă s-ar repeta o mişcare seismică de 7,2 – 7,4 grade pe scara
Richter, multe imobile din oraş ar
fi făcute una cu pământul. “Sunt
destule case, mai ales în centrul
oraşului, care nu doar că arată rău
pe exterior, dar, cu siguranţă, au şi
o fundaţie deficitară. Chiar acum,
când nu se întâmplă nimic, ele prezintă un pericol pentru cei care trec
pe lângă ele, ca să nu mai vorbesc
de cei care locuiesc acolo. Nici nu
vreau să mă gândesc ce s-ar petrece cu aceste imobile dacă s-ar
produce un cutremur similar sau
poate şi mai mic decât cel din ’77.
Cred că ar fi o tragedie de neimaginat”, este de părere directorul
Marcel Marcea.

“Căzăturile” din Bănie se înghesuie în centrul vechi al Băniei, care
arată destul de urât. “Hanul Puţureanu” şi imobilele din vecinătatea
lui sunt considerate adevărate bombe cu ceas. Starea jalnică în care se
află, în acest moment, clădirile de
pe strada “Madona Dudu” nu împiedică, însă, unele familii sărace săşi găsească adăpostul în camerele
ins alubre, umede şi mâncate de
igrasie. Pe lângă mizeria în care îşi
duc traiul, ele se expun la un risc
incredibil, care i-ar costa chiar viaţa. “Acest imobil are un proprietar,
care locuieşte la Bucureşti, dar pe
care nu îl putem determina să-şi
consolideze clădirea. Dar cel mai
grav e că acolo, în cuida condiţiilor
proaste, locuiesc multe familii cu
copii numeroşi. Ne e nevoie să se
petreacă un cutremur de mare intensitate, e suficient şi unul mai slab
ca să se întâmple o nenorocire fără
margini. La cum se prezintă acel
imobil, teoretic, ar fi slabe şanse să

Un alt imobil, situat chiar în buricul oraşului, este clădirea Casa
Albă. Deşi arată mai bine decât
multe clădiri dărăpănate de prin
oraş, imobilul poate deveni înfricoşător la un eventual cutremur mare.
Clădirea construită în perioada interbelică, după planurile arhitectului Constantin Iotzu, a suportat cu
greu cutremurul din ‘77. Pentru că
nu a mai suferit nici o lucrare de
consolidare, nici măcar o simplă
operaţie estetică, arhitecţii sunt sceptici că ar mai putea să treacă fără
urmări printr-un eveniment similar.
“E greu să te pronunţi dacă va rezista sau nu, pentru că nu trebuie
să îngrijorezi oamenii care locuiesc
acolo, în primul rând. Însă clădirea
în sine a avut, la un moment dat,
bulina roşie, ceea ce înseamnă un
risc seismic maxim. Între timp, nu
doar că nu s-a întâmplat nimic bun,
dar, odată cu trecerea timpului, clădirea s-a degradat şi mai mult”, a
mai spus Marcel Marcea.

Blocurile P+4,
extrem de periculoase
Dar pericolul cel mai mare pândeşte acolo unde, în aparenţă, lucrurile nu ridică nici un fel de întrebare. Arhitecţii sunt de părere
că municipiul stă prost în ceea ce
priveşte siguranţa tocmai în cartierele de blocuri. Deşi sunt socotite clădiri noi, imobilele de locuit P+4 pot să s e comporte neaşteptat de rău în caz de cutremur.
Arhitecţii sunt de părere că aici
se ascunde, de fapt, o mare pri-

Asta înseamnă că, la anunţarea unui eventual
cutremur, autorităţile nu ar şti cu precizie pe
ce case s-ar baza şi, din contră, pe care ar
trebui să le evacueze. “Nu avem o evidenţă a
imobilelor cu risc seismic în Craiova”, a declarat Marcel Marcea, directorul Inspectoratului de Stat în Construcţii Dolj. Întrebat de
ce, totuşi, nu se deţine o evidenţă a imobilelor sensibile la seism, acesta a afirmat că autorităţile locale sunt cele care ar fi trebuit să
se ocupe cu inventarierea clădirilor, dar nu
au făcut-o. “Nu mă întrebaţi de ce nu au făcut
inventarul. Posibil şi din cauza legislaţie, care
e puţin mai complicată, sau din cauza banilor.
Ca să faci o expertiză, costă ceva”, a mai spus
Marcea.

mejdie din cauza lucrărilor de amenajări interioare pe care le-au făcut locatarii. “Cum s-au văzut proprietari pe apartamente, mulţi au
început să spargă pereţii, să le remodeleze, pentru că nu le mai plăcea aspectul comunis t, de cutie,
al locuinţelor. Nu e nimic greşit
în a-ţi face casa frumoasă, dar
mai trebuia să-şi ia şi autorizaţiile
necesare, să mai aibă şi un proiect. Cei mai mulţi nu au ţinut cont
de aceste aspecte şi au slăbit rezistenţa blocurilor, ceea ce e fatal
la un c utremur”, ne-a declarat
Emilian Ştefârţă, de profesie
arhitect.

Valea Roşie, cartierul-problemă
Cartierul craiovean Valea Roşie
va fi cel mai afectat în cazul în
care s-ar produce un cutremur
puternic, de factura celui produs

în 1977. Arhitec ţii sus ţin că în
această parte a oraşului “se întâmplă ceva straniu cu pământul”, dar
pentru că nu s-au făc ut expertize
de s pecialitate, nici ins pectorii nu
se pot pronunţa c u exactitate asupra c auzei. “Cartierul acesta are
o anume instabilitate care trebuie
să fie luată în seamă la un eventual cutremur. Pe lângă solul cu
probleme, mai este ş i materialul
din care sunt confecţionate majoritatea imobilelor”, s pune arhitectul Ştefârţă. Cele mai multe blocuri din Valea Roş ie sunt construite pe bază de cărămidă, un material despre c are experţii spun că
nu se comportă bine, în timpul
unui seism feliindu-se c a un tort.
Contrar aşteptărilor, blocurile turn
din acelaş i cartier sunt sortite a
avea o perioadă de viaţă mai lungă. Arhitecţii spun că aceste imobile vor trece cu bine de un eventual cutremur de mare impact datorită fundaţiei din beton, care
este mult mai solidă.
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Pagină realizată de CARMEN ZUICAN
Un tânăr de 21 de ani şi-a pierdut viaţa, ieridimineaţă, într-un tragic accident de circulaţie, după ce s-a izbit cu maşina pe care o conducea de un stâlp de susţinere a reţelei de alimentare cu energie electrică, în zona Fabricii
Ford din Craiova. Mai bine de o oră, medicii
SMURD sosiţi la faţa locului au efectuat manevre de resuscitare, încercând să-l stabilizeze
pe tânăr, însă în cele din urmă n-au mai putut
decât să declare decesul acestuia.
Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Bogdan Jianu, de 21 de ani, din comuna Coşoveni, se îndrepta spre Craiova, ieri-dimineaţă, la volanul
unui autoturism Chevrolet cu numărul DJ-08FJX. La intrarea în municipiu, în zona Fabricii
Ford, puţin înaintea orei 8.00, din cauza neatenţiei a acroşat un Ford Focus, după care a
pierdut controlul direcţiei şi s-a izbit violent de
un stâlp de susţinere a reţelei de alimentare
cu energie electrică a tramvaielor.
Autoturismul a lovit stâlpul cu partea stângă şi a rămas pe linia de tramvai, conducătorul
auto fiind rănit grav. La faţa locului a fost solicitată o autospecială SMURD, membrii echipajului scoţându-l pe tânăr din maşină. Au fost
demarate imediat manevrele de resuscitare şi,
timp de mai bine de o oră, medicii au încercat
să-l stabilizeze pe tânăr. Din nefericire, eforturile lor n-au avut nici un rezultat, astfel că,
în cele din urmă, au declarat decesul tânărului.
La faţa locului au ajuns şi echipaje ale Biroului Rutier
Craiova care au demarat cercetările pentru a stabili cu
exactitate circumstanţele producerii tragediei. Din verificările efectuate a rezultat că accidentul s-a petrecut pe
fondul vitezei neadaptate la condiţiile de drum. Prietena
lui Bogdan Jianu, care se afla cu el în maşină, a scăpat cu
leziuni minore, însă a intrat în stare de şoc din cauza celor
petrecute.

În arest, după ce au furat 14 capace
de la guri de canalizare
Gabriela Racea, trimisă în judecată pentru
înşelăciune, şi-a dat demisia din Poliţie
Poliţista Gabriela Racea, de la Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj, a fost
trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,
fals şi uz de fals, după ce, anul trecut, a întocmit mai multe adeverinţe false pe numele unor colegi pentru a putea contracta
împrumuturi de la bănci şi CAR-uri. Din câte se pare, de curând,
femeia a luat şi o decizie bună: şi-a dat demisia din Poliţie.
Pe la mijlocul lunii octombrie
2010, mai mulţi poliţişti din cadrul
IPJ Dolj, s-au trezit, acasă, cu somaţii de plată pentru achitarea unor
rate. În notificările respective li se
explica faptul că au girat-o pe agenta Gabriela Racea, încadrată la Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul IPJ Dolj, şi cum femeia nu-şi
mai achitase ratele, ei erau buni de
plată. Numai că majoritatea habar naveau că ar fi giranţi, aşa că au intrat în panică, au încercat să vorbească cu ea şi cu soţul ei, de asemenea poliţist, la Serviciul de Investigaţii Criminale, ajungând apoi la
comanda IPJ Dolj. Conducerea unităţii a demarat o anchetă internă legată de sesizările primite şi, pentru
că au apărut indicii care confirmau
comitere unei infracţiuni, a sesizat
Parchetul de pe lângă Tribunalul
Dolj. A fost înregistrat un dosar penal, pe 29 octombrie 2010, iar procurorul de caz a demarat o anchetă
pentru a stabili despre ce e vorba.
La momentul respectiv se zvonea prin Inspectorat că sumele împrumutate de Gabriela Racea cu
adeverinţele false ar fi de câteva
miliarde de lei vechi, fiind vorba
despre un c redit ipotecar con-

tractat de la o bancă, acesta având
cea mai mare valoare, dar şi câteva CAR-uri (de la Electroputere,
CFR Craiova, SC Olfarm SA Craiova, Arias CFR Craiova). Se pare
că zvonurile n-au fost departe de
adevăr întrucât, în urma anchetei,
procurorii au stabilit că femeia a
creat prin activitatea infracţională
un prejudiciu de peste două miliarde lei vechi (200.000 lei).
“Cercetările au fost finalizate,
iar prin rechizitoriu întocmit de procuror persoana în cauză a fost trimisă în judecată pentru comiterea
infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, ceea ce
înseamnă că a creat un prejudiciu
de peste 2 miliarde de lei vechi, fals
şi uz de fals. Dosarul a fost deja
înaintat Tribunalului Dolj spre soluţionare”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe
lângă T ribunalul Dolj, procuror
Magda Bădescu. Dosarul a fost
înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj
luna trecută, primul termen fiind
stabilit pentru 23 martie a.c.
Se pare că, săptămâna trecută,
agenta Gabriela Racea a luat singura
decizie bună din toată această poveste: şi-a dat demisia din Poliţie.

Trei persoane au ajuns în arestul IPJ Dolj după ce poliţiştii Secţiei 1 au
stabilit că acestea furaseră mai multe capace metalice de la gurile de
canalizare de pe strada “Ştefan Odobleja” din Craiova.
Oamenii legii au fost sesizaţi, în noaptea de miercuri spre joi, de un
angajat al Companiei de Apă “Oltenia”, despre faptul că persoane necunoscute au sustras mai multe capace metalice de la gurile de canalizare
aflate pe strada “Ştefan Odobleja”. Dosarul a fost înregistrat la Secţia 1
Poliţie Craiova, oamenii legii demarând verificările pentru găsirea autorilor. Au reuşit destul de repede să stabilească identitatea acestora – Valentin Badea (31 de ani), din Craiova, Emil Drînceanu (18 ani) şi Aurel
Pîsleag (26 de ani), ambii din Moţăţei – care au fost duşi la sediul Secţiei
pentru audieri.
“Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că aceştia sustrăseseră 14
capace de la căminele de canalizare pe care, ulterior, le-au valorificat în
municipiul Craiova, prejudiciul cauzat fiind de 14.458 lei. Împotriva celor trei persoane s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, pe bază de
ordonanţă, au fost introduse în arest şi urmează să fie prezentate instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, agent Amelia Căprărin.

Razie la trecerile la nivel cu calea ferată
Aproximativ 130 de poliţişti din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Feroviare Craiova au
desfăşurat, joi, în zonele de competenţă din judeţele
Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea şi Teleorman o acţiune de amploare pentru prevenirea şi combaterea accidentelor de circulaţie la trecerile la nivel
cu calea ferată. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, în
cadrul acestor activităţi poliţiştii au oprit pentru verificări 476 autoturisme, fiind constatate 153 abateri de
natură contravenţională pentru care au fost aplicate
sancţiuni în sumă totală 38.956 lei.
În plus, oamenii legii au reţinut în vederea suspendării 9 permise de conducere şi au retras 7 certificate
de înmatriculare pentru neregulile constatate. Cele mai
frecvente abateri ale conducătorilor auto au vizat depăşirea altor autovehicule în apropierea trecerilor la
nivel cu calea ferată, însă poliţiştii au dat şi peste şoferi
care au ignorat semnalele acustice şi luminoase de
avertizare şi au traversat calea ferată profitând de faptul
că nu era asigurată cu bariere.
Între cei sancţionaţi pe parcursul acţiunii, după cum
au precizat reprezentanţii Poliţiei Transportul Feroviare, s-a aflat şi craioveanul Ionuţ Mitrancă, de 33

de ani. Acesta a fost depistat de lucrători ai Biroului
de Poliţie Transporturi Dolj în timp ce, aflat la volanul
unui Volkswagen, a efectuat manevra de depăşire la
mai puţin de 50 de metri de trecerea la nivel cu calea
ferată. Poliţiştii l-au sancţionat contravenţional cu
amendă în valoare de 600 lei şi i-au reţinut permisul
de conducere pentru 30 de zile.
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Nicolae Giugea a fost instalat
în funcţia de prefect al judeţului Dolj
Noul prefect de Dolj, Nicolae
Giugea, a fost instalat, ieri, în funcţie de secretarul de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor
(MAI) Mihai Capră, care i-a mulţumit pentru “activitatea depusă”
fostului reprezentant al Guvernului în teritoriu, Eugen Georgescu,
prezent la ceremonie.
“Îi mulţumesc domnului Georgescu pentru activitatea depusă în

calitate de prefect al judeţului Dolj.
A avut un mandat dificil. Sunt convins că se va găsi pentru domnia sa
o slujbă care să-i permită să-şi manifeste întreaga pregătire Eu nu am
văzut persoană care să fi ieşit la
pensie din funcţia de prefect. O
compar cu meseria de antrenor şi
vă reamintesc că sunt antrenori care
au fost schimbaţi, chiar dacă nu au
pierdut nici un meci. Vreau să îl fe-

licit pe domnul Nicolae Giugea şi
să îi urez mult succes în funcţia
publică de prefect, care pentru dânsul nu e chiar nouă, dumnealui deţinând-o şi în perioada 2005-2007.
Ne bazăm pe experienţa domniei
sale şi sperăm să aibă parte de cât
mai puţine situaţii de urgenţă, pentru că, din păcate, în ultima perioadă prefecţii au fost confruntaţi cu
o multitudine de situaţii deosebite”,
a spus Mihai Capră.
Fostul reprezentant al Guvernului în teritoriu, Eugen Georgescu,
le-a mulţumit directorilor de instituţii deconcentrate, aflaţi în sala de
videoconferinţe a PalatuluiAdministrativ, pentru “încrederea acordată”.
“Eu mi-am încheiat mandatul. Vă
mulţumesc pentru încrederea pe
care mi-aţi acordat-o. Am acţionat
în temeiul legii, în numele legii şi
pentru legalitate”, a spus acesta.
La rândul său, noul prefect de
Dolj, Nicolae Giugea, a spus că locuitorii judeţului “merită mult mai
mult decât s-a făcut până acum”.
“Îl asigur pe domnul ministru că
vom conduce în continuare cu bine
proiectele care au fost demarate la
nivelul judeţului şi vreau să vă spun

Despre revenirea lui Nicolae
Giugea ca prefect de Dolj
MIRCEA CANŢĂR
Numirea lui Nicolae Giugea ca
prefect de Dolj este, înainte de
toate, ceea ce numim o ştire. Una
de prime-time pentru televiziunile
şi presa locală. Că a mai fost în
aceas tă func ţie, între 2005 ş i
2007, estompează şi din entuziasm, şi din reticenţă. Până la
urmă, răutăcioşi fiind, putem spune că există grade ale indigenţei
şi, faţă de predecesorul său, are
un aer distins, pare chiar un intelectual, cadru universitar cu stagiu consistent fiind. Există, rămânând în aceeaşi cheie, unii răi-bunicei, ba chiar unii răi-cumsecade. În comparaţie cu Eugen Georgescu, Nicolae Giugea nu poate
face, în cel mai rău caz, decât figura unui demon minor – să fim
scuzaţi, fiind vorba totuşi de un
om politic –, care oricum nu va
privi ore în şir, buimac, pe monitor, curios ca o ţaţă, la cine intră
şi iese din Palatul Administrativ. Şi
nici nu va turna, pe bandă rulantă,
delaţiuni. Evident, partidul contează înainte de toate şi nu rareori eşti
pus în situaţia de a te epuiza în
purulente manevre de gherilă cu
primarii localităţilor din teritoriu.
Dar oricum nu poate fi bănuit că
se scoală şi se culcă seara cu ma-

xilarele încleştate, locuit neîncetat de proiectul demolării, delaţiunii abjecte, căutând mereu hămesit strategia optimă a săvârşirii răului. Adversarilor politici. De regulă, investim prost şi entuziasmul,
şi stigmatizarea. Aşa că este prematură orice hazardare, orice aspiraţie perdantă la purităţi utopice. Dacă lui Nicolae Giugea, reprezentantul unui partid de guvernământ, i s-ar fi ordonat să fie
principial, cu siguranţă ar fi fost.
Credem însă că nu este pus pe
căpătuială şi pe carieră, nici partizanul conflictului şi nădăjduim mai
ştie câte ceva din ceea ce trebuie
făcut ca prefect al judeţului. Nu
pentru a tolera erorile administrative din teritoriu, ci pentru a veghea, în spiritul legii, la respectarea legalităţii. Experienţa anterioară de prefect îi poate fi utilă în
măsura în care el însuşi va aduce
corecturile de rigoare acolo unde
consideră că nu a fost drept sau,
din varii motive, a adoptat atitudini neinspirate, inflexibile, contraproductive. Dintr-un anumit punct
de vedere, în esenţă profesional,
venind din funcţia de director al
Agenţiei Domeniilor Statului, puţină vreme aflându-se la conduce-

rea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca secretar de stat,
Nicolae Giugea stăpâneşte politicile comunitare agricole, legislaţia
funciară, cât este ea de stufoasă,
încât poate decide în cunoştinţă de
cauză când situaţia o cere. Între
apetitul pantomimic şi diletantismul
predecesorului şi anvergura sa profesională este, desigur, o prăpastie. Asta trebuie spus. Are o ocupaţie, un domeniu de activitate bine
circumscris. Când se va convinge
singur de ceea ce s-a întâmplat,
între timp, când va simţi secreţia
acră a unor funcţionari ai Prefecturii Dolj, obedienţi, duplicitari şi
adumbriţi intelectual, va dobândi,
cu siguranţă, o resemnată bună dispoziţie. Momentul este aşa cum
este. Scăderea nivelului de trai nu
este de natură să binedispună. Sărăcia te înrăieşte, tot astfel cum
bogăţia scăpată de sub control tinde să te prostească. Lumea săracă
a Doljului este nervoasă, resentimentară, înclinată spre acreală şi
lehamite. Şi prefectul judeţului, ca
reprezentant al Guvernului, şi nu
numai el, trebuie să joace pe aceeaşi scenă pe care trăiesc cetăţenii. Deşi detenta bucuriei ne este
străină, să sperăm la mai bine.

Nicolae Giugea,
prefect de Dolj:
“Vreau să vă asigur de o bună
colaborare a mea cu tot ceea ce
înseamnă instituţii administrative,
cu Consiliul Judeţean, cu primăriile şi consiliile locale. În ceea
ce priveşte instituţiile deconcentrate, vă asigur
că vor avea marea responsabilitate faţă de cetăţeni, pentru că şefii
acestor instituţii nu sunt
numai simpli ordonatori
de credite, sunt responsabili în faţa celor care i-au numit în aceste
funcţii. Vă asigur că vom avea o bună colaborare, la fel ca în
perioada trecută, când am reprezentat Instituţia Prefectului, astfel
încât să nu avem evenimente care să ne marcheze. Uşa prefectului
va fi în permanenţă deschisă pentru oricine”.
că sunt conştient de faptul că judeţul nostru este unul dintre cele
mai mari din România, iar problemele sunt mari şi trebuie rezolvate. Am c onvingerea că locuitorii
judeţului Dolj merită mult mai mult
decât s-a făcut până acum, în toată aceas tă perioadă de timp din

1989 încoace. Vom face tot ceea
ce trebuie pentru ca cetăţenii judeţului Dolj să aibă acest statut de
român mândru şi să nu uite că suntem olteni şi oltenii trebuie să aibă
acel zâmbet caracteristic”, a declarat Nicolae Giugea.

ALINA DRĂGHICI

Craiova găzduieşte astăzi

Conferinţa Internaţională
România – A continued reform
Asociaţia Law & Leadership organizează astăzi, începând cu ora
10.00, la Casa Universitarilor din
Craiova, în Salonul „Mihail Eminescu”, Conferinţa Internaţională
România – A continued reform.
Pe ordinea de zi se află discuţii
şi dezbateri legate de Raportul Comisiei Europene către Parlamentul
European şi Consiliul European
privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de
cooperare şi verificare ce va face
referire la raportul de ţară din iulie
2010 şi raportul intermediar din
februarie 2011, aspecte legate de
reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei, implicaţiile sociopolitice şi juridice ale deciziilor
Curţii Europene a Drepturilor
Omului pentru România, dezbateri

recente legate de atributul suveranităţii naţionale în spaţiul european.
La dezbatere iau parte europarlamentarul Victor Boştinaru,
prof. univ. dr. Bianca Predescu,
de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, Mihai Fifor, fost secretar de stat în
Ministerul Administraţiei şi Internelor, dar şi o serie de personalităţi din Statele Unite ale Americii:
James P. Kelly – preşedinte al Solidarity Center for Law and Justice şi director International Affairs,
The Federalist Society for Law and
Public Policy Studies din Washington, Nathan Sales – Assistant Professor of Law şi George Mason
– University Sc hool of Law din
Arlington.

CARMEN RUSAN
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Sistem Naþional Integrat al Informaþiilor
legate de Evidenþa Persoanelor
Ministrul Comunicaþiilor, Valerian Vreme, a semnat recent alãturi de Ministrul Administraþiei ºi
Internelor, Constantin Traian Igaº,
contractul de finanþare din fonduri
structurale pentru proiectul „Sistem Naþional Integrat de Introducere ºi Actualizare a Informaþiilor
Legate de Evidenþa Persoanelor”.
Valoarea totalã a proiectului este de
26.658.760 lei, valoarea eligibilã
fiind de 21.499.000 lei, din care
21.499.000 lei reprezintã valoarea
asistenþei nerambursabile.
Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni. Obiectivul
proiectului “Sistem Naþional Integrat de Introducere ºi Actualizare
a Informaþiilor Legate de Evidenþa
Persoanelor” reprezintã emiterea ºi
gestiunea actelor de identitate în
conformitate cu legislaþia României

ºi cu recomandãrile Uniunii Europene. Sistemul va oferi posibilitatea interconectãrii cu celelalte sisteme informatice naþionale, din
cadrul Ministerului Administraþiei
ºi Internelor, dar ºi ale beneficiarilor externi.

Comunicarea cãtre diverse
instituþii ºi autoritãþi publice

Prin implementarea aplicaþiei informatice se urmãreºte: eliberarea
sau emiterea de diverse certificate, adeverinþe prin care sã certifice cetãþenia, datele de identitate,
domiciliul; comunicarea cãtre diverse instituþii ºi autoritãþi publice
a datelor de identitate ºi domiciliul
anumitor persoane; identificarea
modificãrilor survenite în bazele de
evidenþã a persoanelor privind actualizãri de date ºi informaþii de-

spre anumite persoane; eliberarea
documentelor de identitate: carte
de identitate, certificat de stare civilã, paºaport, înregistrarea ºi radierea auto precum ºi furnizarea
datelor din Registrul Local de evidenþã a persoanelor, la solicitarea
unor instituþii ºi autoritãþi centrale
ºi locale.
70 de persoane vor fi instruite
pentru utilizarea sistemului „De
asemenea, prin intermediul portalului, se vor asigura verificãri de
cãtre structurile din domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei
naþionale, în bazele de date centrale de evidenþã a persoanelor privind
forma ºi conþinutul paºapoartelor,
permiselor de conducere, actelor
de identitate” se specificã într-un
comunicat al MCSI. Totodatã, prin
aplicaþia de emitere a certificatelor

de cazier judiciar, implementatã la
nivelul judeþelor ºi localitãþilor, se
urmãreºte eficientizarea actualelor
fluxuri de informaþii, prin modificarea arhitecturii sistemului ºi a

bazelor de date. „Precizãm cã un
numãr de 70 de persoane vor fi
instruite pentru utilizarea sistemului” se mai precizeazã în comunicatul respectiv.

Conferinþa privind oportunitãþile Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu, vicepreºedintele PPE:
“Eficienþa finanþãrii UE în domeniul dezafectãrii
de afaceri România – Italia
centralelor nucleare din noile state membre”

O delegaþie a Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Mediului de Afaceri a participat, în Italia, la Trieste ºi Udine, la Conferinþa privind oportunitãþile de afaceri România – Italia. Conferinþa de la Udine, prezidatã
de Ministrul regional pentru Relaþii Externe,
Elio De Anna, a avut drept scop prezentarea
mediului de afaceri din România, dar ºi a
oportunitãþilor pe care þara noastrã le oferã
potenþialilor investitori din regiunea italianã

Friuli Venezia Giulia. În cadrul întâlnirii, reprezentanþii MECMA au prezentat evoluþiile
economiei româneºti, subliniind interesul ºi
perspectivele existente cu privire la dezvoltarea cooperãrii economice între România
ºi regiunea italianã. Delegaþia MECMA a fost
primitã, de asemenea, la sediul Regiunii autonome FVG de ministrul Dezvoltãrii Economice, Federica Seganti. Discuþiile purtate
cu acest prilej au evidenþiat subiectele de interes comun pentru cele
douã pãrþi: energia regenerabilã, agricultura, învãþãmântul ºi cercetarea. Partea
românã s-a arãtat interesatã
de schimbul de experienþã în
domeniul accesãrii fondurilor europene. Au fost totodatã dezbãtute detaliile vizitei în România a preºedintelui regiunii FVG, Renzo Tondo, ce se va desfãºura în perioada 23-25 martie. Agenda vizitei delegaþiei române
în Italia a cuprins ºi o serie
de întâlniri bilaterale cu reprezentanþii firmelor italiene
din regiune care au investit
în România.

Raportul iniþiat de europarlamentarul Marian-Jean Marinescu referitor la dezafectarea reactoarelor nucleare care folosesc tehnologii învechite, nerespectând astfel normele impuse de Uniunea Europeanã, a fost
votat, ieri, în cadrul Comisiei pentru Con-

trol bugetar (CONT) din Parlamentul European. Deputatul european a declarat, referindu-se la situaþia activitãþii de dezafectare a centralelor nucleare din Slovacia, Bulgaria ºi Lituania, cã tratatele de aderare ale
celor trei þãri au inclus condiþia de dezafectare a reactoarelor de la Bohunice, Kozloduy ºi Ignalina care nu mai îndeplineau condiþiile de siguranþã cerute de normele comunitare.
“Uniunea Europeanã a finanþat aceastã
activitate cu sume importante, aproximativ
2,8 miliarde de euro din 1999 pânã în prezent”, a subliniat Marin Jean Marinescu.
Raportul cere ca în viitoarele evaluãri ale
Comisiei Europene ºi Curþii Europene de
Conturi sã se clarifice urmãtoarele aspecte:
dacã fondurile alocate de Uniunea Europeanã au fost utilizate pentru asigurarea securitãþii activitãþii de dezafectare, dacã dezafectarea asigurã depozitarea în siguranþã a deºeurilor nucleare ºi, nu în ultimul rând, dacã
mai este necesarã finanþarea din fonduri comunitare a acestor activitãþi. Raportul a fost
adoptat în cadrul Comisiei pentru Control
bugetar cu majoritate covârºitoare.

Astãzi, senatorul Radu Berceanu Gazele nu se scumpesc
împlineºte 58 de ani
Astãzi, senatorul Radu Berceanu, fost ministru al Transporturilor, împlineºte vârsta de 58 de ani.
De regulã, Radu Berceanu îºi aniversa ziua de naºtere la Craiova, în
mijlocul colegilor de partid, dar nu
uita nici de jurnaliºti, cu care ciocnea o cupã de ºampanie ºi depãna
amintiri de la Revoluþia din 1989,
moment care i-a schimbat definitiv
cursul vieþii. La aceastã aniversare,
liderul pedeliºtilor doljeni se aflã la
Bucureºti, acolo unde se desfãºoarã Consiliul Naþional al PD-L, eveniment major pentru viitorul acestui partid. Cum lucrurile sunt destul de învolburate, potrivit declara-

þiilor din ultima vreme, Radu Berceanu este pe metereze pentru cã,
în mod repetat, a declarat cã susþine la ºefia partidului candidatura lui
Vasile Blaga. 58 de ani este o vârstã
nu rotundã, dar care îngãduie un
bilanþ deloc exhaustiv pentru o figurã proeminentã a scenei politice
doljene ºi nu numai. Reales preºedinte al Organizaþiei Judeþene PD-L
Dolj în 28 noiembrie 2010, Radu
Berceanu mai are încã de spus un
cuvânt pe scena politicã. Adulat de
unii, antipatizat de alþii, cel mai longeviv politician al Doljului meritã urãrile de bine într-un astfel de moment
al vieþii sale. Deci, La Mulþi Ani!

Ministerul Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri monitorizeazã în permanenþã situaþia

aprovizionãrii cu gaze naturale,
atât din producþia internã, cât ºi
din import. Punctul de vedere al
Ministerului Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri este cã,
în aceastã perioadã, preþul gazelor naturale nu trebuie sã creascã. „De asemenea, considerãm cã
nu existã motive ca preþul gazelor
naturale la populaþie sã fie majorat în viitor. Singura instituþie abilitatã în România sã emitã decizii
cu privire la preþul gazelor naturale este Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)”, se specificã întrun comunicat de presã al Ministerului Economiei.

sâmbãtã, 5 martie 2011
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Cum au fost reduse 46.000 de posturi
„pe baza plecãrilor naturale din sistem”
Anunþul cã Guvernul a adoptat o
Ordonanþã de Urgenþã care dã posibilitatea autoritãþilor locale care
au angajaþi puþini sã poatã face
angajãri pe posturile unice a venit
la puþin timp dupã ce Emil Boc a
anunþat cã îºi asumã noul Cod al
Muncii dur criticat de sindicaliºti ºi
de specialiºtii în domeniu. Acest lucru ne face sã credem cã mãsura
luatã în ºedinþa de Guvern din 2
Prin procedura care trebuie urmatã pentru fiecare post vacant
descentralizarea Guvernului Boc
este doar la nivel de discurs.
„Ocuparea posturilor (vacante
unice în cadrul autoritãþilor locale
– n.r.) se face numai dupã obþinerea avizului favorabil al Guvernului, prin notã iniþiatã de MAI la
propunerea prefectului, pe baza
solicitãrilor temeinic justificate ale
ordonatorilor principali de credite
ai bugetelor locale”, se precizea-

martie a.c. nu este deloc întâmplãtoare ºi cã face parte din strategia
de imagine a pedeliºtilor în vederea
alegerilor locale din 2012. Nu trebuie uitat faptul cã acelaºi Guvern
Boc a concediat masiv sute de mii
de oameni, în doi ani de guvernare
pierzându-se 637.000 de locuri de
muncã. ªi concedieri au fost impuse
chiar ºi în primãriile care acum au
liber la angajãri pe posturile unice.

zã în textul OUG. Din acelaºi document reiese cã ocuparea posturilor se face „pe rãspunderea ordonatorilor principali de credite”
ºi „cu încadrarea în cheltuielile de
personal aprobate pe anul 2011”,
asta în condiþiile în care primãriilor din þarã se plâng cã vor avea
probleme în ultimul trimestru al
anului cu plata salariilor angajaþilor ºi dupã ce bugetele locale au
fost votate. Este evident cã primarilor la aceastã orã nu le arde

sã mai facã angajãri ºi dau din colþ
în colþ pentru a-ºi rezolva problemele financiare din trimestrul al
patrulea al acestui an.

Act normativ modificat prin
alte patru ordonanþe
Cã Boc ºi acoliþii nu îºi asumã
nenorocirea sistemului bugetar reiese din nota de fundamentare care
însoþeºte OUG, adoptatã miercuri,
din care reiese cã cei 637.000 de
oameni care au rãmas fãrã un loc
de muncã au plecat de fapt din sistem în mod natural: „Pânã în prezent, reducerea numãrului de salariaþi s-a realizat în mare parte prin
plecãri naturale din sistem, dar a
generat ºi unele disfuncþionalitãþi,
în special la nivelul instituþiilor ºi
autoritãþilor publice locale care au
un numãr redus de posturi aprobat”. Cabinetul Boc a uitat cã prin
OUG 34/2009 a blocat posturile
vacante din instituþiile ºi autoritãþile publice indiferent de modul de
finanþare, cu excepþia a maximum
15% din posturile vacantate dupã
intrarea în vigoare a acestei ordonanþe. Actul normativ a fost mo-

Conferinþe judeþene de informare
privind accesarea fondurilor europene
Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit (APDRP) a
demarat, ieri, Conferinþele judeþene APDRP de informare, privind accesarea fondurilor europene pentru agriculturã ºi dezvoltarea mediului rural. Întâlnirile au în
vedere reunirea mai multor instituþii, cu care beneficiarii fondurilor europene nerambursabile intrã
în legãturã, dar ºi clarificarea aspectelor ce þin de finanþãrile oferite de Agenþie. Astfel, în fiecare
dintre judeþele þãrii se vor desfãºura 42 conferinþe ºi încã una în
Capitalã. La fiecare dintre acestea vor participa aproximativ 150
de persoane.
Temele propuse pentru dezbatere, în cadrul conferinþelor, se referã la etapele accesãrii FEADR,
drepturile ºi obligaþiile ce revin be-

neficiarilor, etapele întocmirii proiectului, mãsurile de investiþii din
cadrul PNDR, informaþii generale
despre fondurile europene, despre
dezvoltare ruralã ºi stadiul implementãrii fondurilor europene pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã în România.
În ceea ce priveºte mãsurile de
finanþare din cadrul Programului
Naþional de Dezvoltare Ruralã, se
vor detalia categoriile de investiþii
ºi de beneficiari eligibili, fondurile
disponibile pentru fiecare dintre
ele, documentele incluse în dosarul cererii de finanþare, cheltuielile pentru care se ramburseazã banii, modul prin care se solicitã
aceste fonduri, cât ºi condiþiile minime obligatorii pentru acordarea
sprijinului prin PNDR. Alãturi de
personalul Agenþiei de Plãþi pen-

tru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
ºi ai Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR) vor
participa la aceste conferinþe ºi reprezentanþi ai instituþiilor partenere: APIA, FGCR (Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN
S.A.), FNGCIMM (Fondul Naþional pentru Întreprinderile Mici ºi
Mijlocii), ANSVSA (prin Direcþiile Sanitare Veterinare), instituþii
bancare cu care MADR a încheiat protocoale de colaborare, instituþii publice partenere, dar ºi autoritãþile locale.
Campania, care se desfãºoarã
pe parcursul a cinci luni, urmãreºte sã conºtientizeze publicul interesat, din mediul rural, asupra
oportunitãþilor de finanþare oferite de PNDR.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

dificat, în 2009 ºi 2010, prin alte
patru ordonanþe. Prin OUG 109/
2010, prevederile au fost extinse
pânã la finalul lui 2011. În textul
respectiv, Executivul arãta cã
aproximativ 350 de milioane de lei
vor fi economisiþi anul acesta, din
cheltuielile de personal, dar ºi cã
numãrul maxim de posturi finanþate este de 1,29 milioane. Sunt
voci din PD-L care spun cã de la
adoptarea Ordonanþei nr. 34 ºi
pânã în decembrie 2010 au fost
reduse aproximativ 46.000 de
posturi „pe baza plecãrilor naturale din sistem”, iar economiile cu
cheltuielile de personal au fost de
circa 900 de milioane de lei.

O persoanã trebuie sã munceascã de ºapte ori mai mult

Cele mai grave probleme nu sunt
în primãrii, ci în instituþii publice
din care, din cauza salariilor mizere, au plecat sute de oameni ºi nu
pot fi fãcute angajãri din cauza ordonanþelor Guvernului Boc. Precizarea cã la nivel naþional se va pãstra regula potrivit cãreia la 7 persoane care pleacã din sistem se
poate angaja una singurã va îngreuna în continuare funcþionarea
unor instituþii publice. Un exemplu
în acest sens este Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protec-

þia Copilului Dolj. Directorul Florin Stancu a solicitat Guvernului
deblocarea posturilor pentru a acoperi nevoia de personal în nenumãrate rânduri ºi nu a primit nici
un rãspuns. În 2010 toþi directorii
de DGASPC-uri au avut întâlniri
cu ministrul Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale ºi i-au adus la
cunoºtinþã toate aceste aspecte,
acesta promiþând cã dupã ce va
face o analizã va debloca unele
posturi. Însã asemenea situaþie nu
mai are nevoie de nici o analizã ºi
trebuie luate mãsuri în mod urgent.
Ori rãspunsul lui Emil Boc de
miercuri nu este deloc încurajator. Dacã vor pleca ºapte asistenþi
maternali din sistem, DGASPC
Dolj nu poate angaja decât unul.
Este greu cã unul singur va putea
sã suplineascã alte ºase persoane. Cât despre eficienþã, nici nu
mai poate fi vorbã. Ideea Memorandumului nu a þinut pânã acum
în cazul unor instituþii care au grave probleme de personal. De ce
ar funcþiona în cazul Memorandumului iniþiat de MAI, dupã ce
primarul ºi-a asumat scoaterea
postului la bãtaie, dupã ce a avut
ºi avizul prefectului? Pentru cã
dacã Guvernul nu aprobã, postul
nu va fi scos la concurs.
MARIN TURCITU

Târg de produse
tradiþionale, în
centrul Craiovei
Craiovenii vor avea, din nou,
ocazia de a cumpãra produse
tradiþionale româneºti, care-ºi
iau savoarea din reþele vechi,
pãstrate în cartea de bucate a
bunicii. La sfârºitul aceste sãptãmâni, municipalitatea craioveanã organizeazã o nouã ediþie
a târgului de produse româneºti.
Producãtori din diverse zone ale
þãrii vor fi prezenþi ºi de aceas-

tã datã cu preparate tradiþionale din carne, brânzeturi, pâine
de casã, plãcinte tradiþionale,
turtã dulce, zacuscã, ulei, miere ºi produse apicole. Standurile vor fi amplasate pe strada
“A.I. Cuza”, iar programul târgului va fi sâmbãtã, 5 martie, ºi
duminicã, 6 martie, între orele
10.00 ºi 20.00.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Salariile profesorilor, luate la bani
mãrunþi ºi de Inspectoratul ªcolar

ncadrãrile ºi salariile profesorilor vor fi verificate ºi avizate lunar ºi de Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. Procedura a început chiar din aceastã lunã, iar sindicatele spun
cã nu este decât o nouã formã de birocraþie care va întârzia
plata angajaþilor din acest sistem.
Mãsura de a verifica ºi a aviza
lunar salariile angajaþilor din învãþãmântul preuniversitar a fost luatã în urma circularei Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului nr. 896/3 februarie 2011
referitoare la validarea fluxurilor financiare de cãtre inspectoratele
ºcolare la unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar de stat. Astfel cã de
acum înainte nu mai este necesar
doar avizul consiliilor locale pentru plata salariilor. Acestea vor trece ºi prin filtrul inspectoratelor ºcolare, iar în cazurile în care se dã
un aviz nefavorabil, salariile nu vor
putea fi plãtite nici unui angajat dacã
statul de platã refuzat nu va fi refãcut, spun sindicaliºtii.
„Este o mãsurã care nu face altceva decât sã îngreuneze plata salariilor. Inspectoratul ªcolar nu are
nici o calitate în acest sens, nu este
nici angajator, nici ordonator principal de credite. Ceea ce trebuia sã
facã era sã transmitã cãtre direcþiile financiare colectivele de elevi pe
care le are fiecare unitate ºcolarã,
ca sã nu se vinã cu cifre încãrcate

sã aibã alte bugete. În felul acesta
în care se procedeazã este absurd.
O persoanã pe care o are avizatã
Inspectoratul ªcolar nu poate sã
controleze ºi sã valideze situaþia salariilor care se plãtesc în unitãþile
ºcolare. Deci, Ministerul Educaþiei
ar trebui foarte urgent sã renunþe la
aceastã circularã ºi sã se revinã la
vechiul traseu. Este mai bine ºi eficient: unitatea ºcolarã face bugetul,
statele de platã ºi merge la consiliul
local care este ordonator principal
de credite, iar apoi se merge la trezorerie pentru a se ridica banii pentru angajaþii din unitãþile de învãþãmânt”, a precizat Constantin Lungulescu, preºedintele sindicatului
„Spiru Haret” Dolj.
Sindicaliºtii sunt dispuºi sã apeleze din nou la instanþe
De altfel, ºi Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt a emis o
notã telefonicã Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului prin care solicita retragerea circularei folosind argumente proprii.
„Nu existã nici o justificare legalã ca inspectoratele ºcolare, care

nu au nici o calitate de angajator în
raport cu personalul din ºcoli ºi nici
calitate de ordonator de credite în
raport cu unitãþile de învãþãmânt,
sã valideze documente privind salarizarea, mai ales în lumina nenumãratelor acþiuni în instanþã, în

cadrul cãrora acestea au invocat
în mod continuu lipsa calitãþii procesuale pasive, motivând prin lipsa oricãror atribuþii privind calculul ºi plata salariului din învãþãmânt”, scriu liderii FSLI în nota
telefonicã transmisã la Minister.

Sindicaliºtii au precizat, de asemenea, cã dacã Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului nu
îºi va retrage circulara, vor apela la
ajutorul instanþei întrucât mãsura de
a filtra aceste salarii lunar este un abuz.
CARMEN RUSAN

O nouã calificare în Învãþãmânt: Funeriu a primit de la profesori 10
perechi de papuci, sã aibã „sã
profesor facilitator
plece ºi sã nu se mai întoarcã”
M

inisterul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului va pregãti 400 de cadre didactice pentru a deveni facilitatori, în
Proiectul a fost demarat de la
începutul acestui an ºi este selectat în cadrul Programului Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), fiind cofinanþat din Fondul Social European. Obiectivul
principal este de a pregãti personalul didactic în domeniul proiec-

urma lansãrii proiectului “Facilitator pentru învãþarea permanenta în
ºcoalã – o nouã calificare didactica
pentru o scoalã care învãþã!”.

tãrii ºi implementãrii activitãþilor
de învãþare permanentã în ºcoalã,
precum ºi dezvoltarea unor metodologii specifice de intervenþie,
în vederea îmbunãtãþirii ofertei de
activitãþi extraºcolare la nivelul învãþãmântului preuniversitar.
Activitãþile din cadrul stagiului de pregãtire vor urmãri dez-

voltarea de acþiuni de informare
ºi conºtientizare privind necesitatea implementãrii principiilor
învãþãrii permanente în scoalã,
formarea ºi promovarea de facilitatori de învãþare permanentã –
ca personal specializat pentru
acest scop, dezvoltarea unor
oportunitãþi de informare ºi
schimb de experienþã în domeniul învãþãrii permanente.
Cadrele didactice vor primi calificarea de facilitator în urma absolvirii programelor de formare din
proiect, care au ca scop pregãtirea pentru desfãºurarea unor acþiuni de informare, consiliere ºi de
mediere la nivelul ºcolii ºi susþinerea unor activitãþi în centrelepilot de educaþie permanentã care
se vor crea la nivel local, în câteva zone ale þãrii. În acest fel, toþi
cei interesaþi vor putea obþine informaþii despre oportunitãþile de
învãþare formalã, informalã ºi nonformala la nivelul ºcolii ºi al comunitãþii ºi vor putea sã participe
activ la activitãþi de formare pe
durata întregii vieþi.
CARMEN RUSAN

Cadrele didactice i-au oferit în dar ministrului Educaþiei, Daniel Funeriu, 10 perechi de papuci din plastic, sã aibã “sã plece ºi sã nu se
mai întoarcã”, pâine ºi covrigi, simbolizând masa “cea de toate zilele”
a dascãlilor din România, au precizat reprezentanþii sindicatelor.

Daniel Funeriu a mai primit de la
profesori un pumn de monede, ca
semn al nemulþumirii privind nivelul
salariilor din sistem ºi bugetul alocat
Educaþiei, dar ºi o Diplomã de Bacalaureat cu numele sãu, pe motiv cã,
spun sindicaliºtii, nu ºi-a echivalat
studiile efectuate în strãinãtate.
Cadourile au fost aduse la ministerul Educaþiei ieri, în a treia zi a protestelor organizate de Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt
(FSLI). Miercuri, cadrele didactice
au venit la minister purtând în piept,

în loc de mãrþiºoare, fluturaºii de
salariu pe care era scris ”Sãrãcie.
Umilinþã. Dispreþ”.
Potrivit reprezentanþilor FSLI,
diminuarea costului standard per elev
pentru 2011 cu 22% faþã de anul trecut mãsurã va conduce la neacoperirea fondurilor destinate salariilor
aferente acestui an.
Ministrul Educaþiei, Daniel Funeriu, a declarat recent cã bugetul de
salarizare în sistem permite plata salariilor din învãþãmânt pânã la sfârºitul anului calendaristic 2011.

sâmbătă, 5 martie 2011

cultură

Rezultatele selecţiei din 2011
în Programul Cultura (2007-2013):

România are 19 operatori culturali
implicaţi în 17 proiecte de cooperare
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual
şi Cultură din Bruxelles a public at, rec ent, rezultatele s elecţiei de proiecte de cooperare culturală europeană din c adrul Programului Cultura pentru anul
2011. La nivel european, au fos t s elec tate 113 proiecte de cooperare (10 proiecte multianuale şi 103
proiec te cu o durată de până în 2 ani).
România are 19 operatori culturali implic aţi în 17
proiec te de c ooperare: 2 coordonatori (în proiec te
de cooperare de maximum 2 ani) şi 17 c oorganizatori (16 în proiecte de maximum 2 ani şi unul într-

un proiect multianual de 3-5 ani). Operatorii culturali din România care participă la proiec tele selectate în 2011 sunt, în calitate de coordonator, Fundaţia „Gabriela Tudor” şi Muzeul Naţional al Ţ ăranului Român, iar în calitate de c oorganizator: în proiecte multianuale – Teatrul Naţional „Radu Stanca”, în proiecte de maximum 2 ani – Ins titutul Cultural Român, Teatrul „Bulandra”, Uniunea Teatrală
din România, Fundaţia „T ranzit”, Teatrul Maghiar
de Stat Cluj, Muzeul Naţional „Brukenthal”, Palatul
Copiilor Vaslui, Asoc iaţia „Frontal”, Asoc iaţia „Art
& Heritage”, Centrul Naţional de Cultură a Romilor
– „Romano Kher”, Biblioteca Academiei Române,
Siveco, Fundaţia AltArt pentru Artă Alternativă, Universitatea de Arhitec tură şi Urbanis m „I. Mincu”,
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel”, Fundaţia
Umanitară „Clopot”.
De la înc eputul Programului Cultura (20072013) până în prezent, operatorii c ulturali din România partic ipă la 80 de proiecte de cooperare culturală europeană.

C

ultura (2007-2013) este un program comuni
tar care finanţează cooperarea între actori culturali la nivel european. Programul oferă sprijin pentru proiecte culturale, pentru organizaţii active la nivel
european în cultură (subvenţii operaţionale), precum
şi pentru studii şi analize în domeniul culturii. Programul Cultura este gestionat de Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură a Comisiei Europene şi de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

46 de copii concurează pentru
titlul „Mini Topmodel Oltenia”

Asociaţia Club „ARTI”, în colaborare cu Organizaţia „Miss România”, Casa de Cultură „Traian
Demetrescu”, Direcţia Judeţeana
pentru Tineret şi Sport Dolj, Casa
de Cultură a Studenţilor din Craiova şi cu Luminiţa Mirescu, reprezentant autorizat Oriflame, vor organiza mâine, 6 martie, începând
cu ora 12.00, la Casa Studenţilor,
Festivalul de modă pentru copii
„OLTENIA KIDS FASHION” –
MINI T OP MODEL OLT ENIA
2011, ediţia a II-a.
În cadrul festivalului vor avea
loc prezentări de modă ale unor
magazine de confecţii pentru copii, precum şi ale câtorva designeri, şi Concursul „Mini Topmodel Oltenia 2011”. Competiţia se
adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 15 ani, fiind structurată pe şase categorii de vârstă: 35 ani, 5-7 ani, 7-9 ani, 9-11 ani,
11-13 ani, 13-15 ani. După cum a
precizat Florin Neagoie, preşedinte Clubului „ARTI”, în concurs sau înscris 46 de copii şi tineri din
Craiova, Târgu Jiu, Râmnicu Vâl-

cea, Drobeta-Turnu Severin, Corabia şi Slatina.
«Concurenţii vor partic ipa la
şapte probe, punându-şi în valoare
talentul, atitudinea şi spontaneitatea:
autoprezentare, probă de publicitate, prezentare de ţinute de zi, de
seară, de joacă, de carnaval şi în
pijama. Preşedintele juriului va fi
Irina Haideţ, director naţional al
Concursului „Mini Topmodel Ro-

mânia”, directori locali ai programului, preşedintele Organizaţiei „Miss
România”, reprezentanţi ai partenerilor», a adăugat Florin Neagoie.
Câş tigătorii titlurilor de „Mini
Topmodel Oltenia” şi „Vice Mini
Topmodel Oltenia” vor participa direct în finala Concurs ului „Mini
Topmodel România”, ce va avea loc pe data de 9 aprilie a.c. «Prima
ediţie a avut un efect benefic asupra concurenţilor, acesta reflectându-se în rezultatele excepţionale
obţinute la nivel naţional: patru titluri Silver Topmodel, unul Topmodel, unul Vice Topmodel şi un Premiu Special. Toţi câştigătorii titlurilor supreme de la ediţia I şi la nivel
naţional vor participa la prezentările de modă ale firmelor participante
la această ediţie a competiţiei», a mai
spus preşedintele Clubului „ARTI”.
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„Motanul încălţat”
vine la teatru
S-a întâmplat odată ca trei feciori de morar să primească moştenire după moartea tatălui lor o
moară, un măgar şi un motan.
Moara i-a rămas celui mai vârstnic
dintre feciori, măgarul, mijlociului,
iar motanul, mezinului. „Ce folos
de la un motan?” gândi, amărât,
mezinul. Fraţii mei vor putea să-şi
câştige pâinea cu uşurinţă, dar eu
voi muri de foame. „Nu fi trist, stăpâne!” îi zise într-o bună zi motanul, cu glas omenesc. „Fă-mi doar
rost de o pereche de cizme, ca să pot umbla mai uşor prin păduri şi
câmpuri. Şi-ţi promit că n-are să-ţi pară rău!”.
Cum se întâmplă ca, în final, feciorul de morar să ajungă ginerele regelui şi mare sfetnic al luminăţiei sale? Poftiţi la teatru să
aflaţi continuarea poveştii! La Teatrul Liric „Elena Teodorini”, mai
precis, unde actori ai Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri”
oferă astăzi, 5 martie, de la ora 12.00, o reprezentaţie cu „Motanul încălţat” – prelucrare de Heinz Kahlau, după Fraţii Grimm.
Regia spectacolului este semnată de Nicolov Perveli Vili (Bulgaria), scenografia – de Eugenia Tărăşescu-Jianu, iar muzica –
de Margarita Drumeva (Bulgaria). Dau viaţă personajelor actorii
Mugur Prisăcaru, Oana Stancu, Mihai Brumă-Uzeanu, Iulia Cârstea, Adriana Ioncu, Daniel Mirea şi Alis Ianoş.

„Arta”, revista UAP,
reapare după 10 ani
Revista „Arta” a Uniunii Artiştilor
Plastici din România (UAP) reapare
după 10 ani, continuând revista omonimă din perioada comunistă. «Ne
dorim ca „Arta” să fie un document
pentru ceea ce se întâmplă astăzi în
artele vizuale româneşti, să arhiveze,
să selecteze şi să interpreteze cele mai
interesante acte plastice contemporane, care vor rezista în timp”, a declarat redactorul-ş ef al publicaţiei,
Magda Cârneci. Cu o apariţie trimestrială, în format tipărit, dar şi on-line,
revista (140 de pagini) va fi finanţată
de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. În primul său număr propune o radiografie a evenimentelor
vizuale ale anului 2010, printre cei
care semnează numărându-se critici
şi creatori de artă, galerişti, scriitori, precum Mihai Oroveanu –
directorul Muzeului Naţional de Artă Contemporană, Irina Cios,
Marta Predescu, Oana Tănase, Magda Radu, Adrian Guţă, Dan
Mircea Cipariu, dar şi Ileana Pintilie (Timişoara), Mihai Pop,
Cătălin Davidescu (Craiova).

Artiştii Teatrului Liric prezintă
spectacole la Slatina,
Vâlcea şi Severin
Programul de spectacole al
Teatrului Liric „Elena Teodorini”
cuprinde, în luna martie, reprezentaţii nu numai în Craiova, ci
şi în alte oraşe. Astfel, la sediu
puteţi (re)vedea opera „Tosca”,
de Giacomo Puccini, în regia artistic ă a lui Tamas Ferkay, din
Austria, şi sub conducerea muzicală a maestrului Pier Giorgio
Calabria, din Italia (joi, 10 martie), spectacolul „Fascinaţia dansului”, susţinut de Ansamblul de Balet (15 martie) şi opereta
„Văduva veselă”, de Franz Lehar, în regia Arabelei Tănase, conducerea muzicală fiind asigurată de Florian-George Zamfir (24
martie) şi Alexandru Iosub (31 martie). În deplasare, artiştii Liricului craiovean vor prezenta „Frumoasa din Pădurea Adormită” şi „Dansurile primăverii” (14 martie, Dr. Tr. Severin), un
spectacol omagial la Slatina (15 martie) şi „Văduva veselă”, de
Fr. Lehar (28 martie, Rm. Vâlcea).
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Explozie de viroze ºi pneumonii în Dolj
Autoritãþile sanitare doljene sunt în alertã dupã ce numãrul cazurilor de viroze
ºi pneumonii a depãºit deja nivelul aºteptat pentru aceastã perioadã de
sezon. Numai în ultima sãptãmânã, în tot judeþul, peste 2.600 de persoane
s-au prezentat la medic cu simptomele specifice acestor afecþiuni.
triaj epidemiologic se face ºi în
unitãþile sanitare în rândul cadrelor medicale, tot cu scopul de a
evita rãspândirea virusurilor, de
data aceasta la pacienþi.

Douã cazuri de gripã,
confirmate

De teamã ca nu cumva sã izbucneascã o epidemie, reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj au recomandat în cursul

acestei sãptãmâni restricþionarea
accesului vizitatorilor în spitalele de pe raza judeþului. Chiar dacã
o astfel de decizie nu a fost, de
multe ori, pe placul celor veniþi
sã-i viziteze sau sã le aducã medicamente bolnavilor, în opinia
specialiºtilor epidemiologi, aceasta se impunea. ªi în ºcoli au fost
stabilite câteva mãsuri speciale.
În primul rând, este indicatã
efectuarea triajului epidemiologic de cadrele didactice în clasã, la
prima orã de curs,
pentru a evita riscul
apariþiei de focare în
colectivitãþi. Asta ºi
din cauza faptului cã,
la nivel naþional, rata
de absenteism în
ºcoli a crescut considerabil în ultima
sãptãmânã. De altfel,

Toate aceste mãsuri au fost
luate dupã ce s-a observat o creºtere a numãrului de îmbolnãviri,
mai ales în rândul copiilor ºi
vârstnicilor. Sãptãmâna trecutã,
medicii de familie din Dolj au raportat la Direcþia de Sãnãtate
Publicã nu mai puþin de 2.665 de
îmbolnãviri. Dupã o perioadã cu
temperaturi scãzute, caracterizatã
ºi printr-o circulaþie intensã a virusurilor gripale, cele mai întâlnite afecþiuni au fost infecþiile
acute ale cãilor respiratorii superioare. Nu au lipsit, însã, pneumopatiile ºi 11 cazuri compatibile cu gripa. Din acest motiv, conform procedurile medicale standard au fost recoltate probe respiratorii pentru examenul virologic ºi la trei cazuri de infecþii
respiratorii severe care au fost
investigate la Institutul „Cantacuzino” din Bucureºti, confirmându-se douã cazuri de gripã. „Numãrul total al cazurilor de viroze
respiratorii ºi gripã înregistrat în
aceastã sãptãmânã este mai mare
decât cel din sãptãmâna anterioarã ºi depãºeºte nivelul aºteptat
pentru aceastã perioadã. Din cauza acestei creºteri, DSP Dolj a
recomandat spitalelor limitarea
accesului vizitatorilor în secþiile
de spital deoarece existã riscul ca

pacienþii internaþi cu diverse boli
sã ia virusurile de la cei care vin
din afara spitalului. În paralel, am
recomandat cabinetelor medicilor
de familie continuarea vaccinãrii
antigripale. Triaj epidemiologic se
face ºi în ºcoli ºi în spitale”, a
declarat dr. ªtefan Popescu, purtãtor de cuvânt al Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Continuã campania gratuitã
de vaccinare

Odatã cu acest val de viroze,
tot mai mare este ºi numãrul persoanelor care solicitã la medicul
de familie vaccinarea antigripalã
în cadrul campaniei gratuite. Astfel, în ultima perioadã au fost
imunizaþi cu vaccinul gripal trivalent 837 de doljeni, iar reprezentanþii DSP Dolj spun cã, în
continuare, cei care nu s-au vaccinat se pot adresa medicilor de
familie. Chiar dacã vaccinarea
rãmâne principala cale de a contracara boala, pentru medici importantã este ºi respectarea regulilor minimale de igienã. Se insistã mai ales pentru evitarea, pe

cât posibil, a aglomeraþiilor publice, spãlarea frecventã a mâinilor cu apã ºi sãpun, folosirea
batistelor ºi adaptarea la temperatura de afarã în ceea ce priveºte îmbrãcãmintea. La fel de importantã este ºi evitarea vizitãrii
rudelor sau prietenilor internaþi în
spitale, iar în cazul instituirii mãsurilor de carantinã, respectarea
deciziilor personalului din spitale, de la interzicerea totalã a vizitelor pânã la mãsuri de protecþie
recomandate în momentul intrãrii în unitatea spitaliceascã.
De asemenea, la primele simptome, cum ar fi febra, secreþiile
nazale, durerile de cap, tusea sau
durerile de gât, bolnavul trebuie
sã anunþe medicul de familie în
vederea planificãrii unei eventuale
consultaþii. În caz de agravare a
acestor semne, în special în cursul nopþii sau în zilele nelucrãtoare, poate fi apelat gratuit numãrul unic pentru apeluri de urgenþã 112 sau persoanele afectate se
pot prezenta la camerele de gardã ale celui mai apropiat spital.
RADU ILICEANU

Campania „Pãtura BCR” s-a încheiat
10.000 de pãturi au ajuns la familii nevoiaºe de pe întreg teritoriul þãrii, prin campania derulatã
de Banca Comercialã Românã, în
colaborare cu Crucea Roºie, în
perioada decembrie 2010 – februarie 2011, pentru a marca 20
Campania s-a desfãºurat în parteneriat cu Crucea Roºie România, care s-a ocupat de selectarea
beneficiarilor din numãrul mare de
cazuri sociale înscrise în baza de
date a organizaþiei sau din rândurile familiilor cu venituri foarte
mici, cu mulþi copii, bãtrâni, persoane defavorizate identificate prin
anchete sociale la nivel judeþean.
Înainte de Bucureºti, acþiunea s-a
desfãºurat în mai multe judeþe ale
þãrii, printre care: Iaºi, Dolj, Bacãu, Braºov, Constanþa, Tulcea,
Brãila, Buzãu, Covasna, Mehedinþi, Teleorman, Olt, Cãlãraºi,
Hunedoara, Dâmboviþa, Prahova,

de ani de la înfiinþarea BCR. Aflatã
la final, acþiunea umanitarã a avut
ca ultimã oprire Capitala, dupã
un tur în 20 de oraºe din þarã,
printre care ºi Craiova – al doilea
centru urban în care echipele de
voluntari au împãrþit produsele.

Mureº, Ialomiþa, Ilfov ºi Cluj. La
Craiova, voluntarii de la Crucea
Roºie ºi personalul de la sediul
Direcþiei de Asistenþã Socialã din
cartierul Craioviþa Nouã au împãrþit în pragul sãrbãtorilor de iarnã
peste 200 de pãturi oamenilor care
au început sã soseascã de la primele ore ale dimineþii pentru a intra în posesia lor.
Prin acest proiect, BCR îºi propune sã arate cã, la 20 de ani de la
înfiinþare, împliniþi pe data de 1
decembrie, pe lângã activitatea
bancarã pe care o desfãºoarã, responsabilitatea socialã corporativã
ºi implicarea activã în comunitate

se numãrã printre prioritãþile sale.
„Dupã ce am derulat programe
pentru studenþii care doresc sã înceapã o afacere ºi am susþinut jucãtori locali de tenis sã ajungã în
clasamentele internaþionale, acum
oferim sprijin celor în nevoie, alãturi de care am fost în ultimii ani.
Este unul din multele proiecte comunitare în care ne-am implicat
la nivelul întregii þãri pentru a veni
în sprijinul persoanelor defavorizate. Angajamentul nostru nu se
opreºte aici”, a spus Directorul
Judeþean Retail Teodora Mardale
la Craiova. Reprezentanþii unitãþii
au anunþat cã din Regiunea de dez-

voltare Sud-Vest au fost implicate în proiect ºi judeþele Teleorman,
Olt ºi Mehedinþi. Ajutoarele nu au
ajuns numai la locuitori ai oraºelor în care s-au instalat centre de
distribuire a produselor. Echipele

de voluntari s-au deplasat în alte
localitãþi sau sate izolate, la oameni
care nu n-au putut veni sã ridice
pãturile, pentru a se asigura cã vor
ajunge la ei.
LAVINIA ILINA
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Revoluþiile arabe ar putea împiedica
aderarea României ºi Bulgariei la Schengen
Revoluþiile arabe au un efect
neaºteptat asupra extinderii spaþiului Schengen, acestea alimentând
temerile europenilor cu privire la
presiunea emigranþilor care ar putea sã scape de sub control, susþine Marin Lesenski, expert al Iniþiativei de politicã europeanã (EuPI)
din cadrul Institutul pentru o societate deschisã. O coaliþie influentã de state membre ale Uniunii
Europene nu doreºte sã permitã
României ºi Bulgariei sã adere în
aceastã lunã la Schengen, existând
un risc de amânare pe o perioadã
cuprinsã îmtre ºase luni ºi câþiva
ani, afirmã Lesenski pentru publicaþia The Sofia Echo. Acest grup
de oponenþi nu are o listã clarã de
argumente, dar doreºte sã introducã criterii suplimentare, inclusiv
de naturã politicã, pentru a permite intrarea celor douã þãri în zona
Schengen. Expertul bulgar crede
cã revoluþiile din lumea arabã reprezintã un factor impredictibil,
care ar putea aduce extinderea ºi
consolidarea spaþiului Schengen
cu România ºi Bulgaria, sau dimpotrivã, UE ar putea sã pãstreze
statu-quo ºi sã refuze orice schimbare. Lesenski mai afirmã cã este
posibil ca o parte dintre îngrijorãrile care ar putea duce la amânarea aderãrii celor douã þãri la Schen-

gen sã nu aibã nicio legãturã directã cu acestea. Pentru a ieºi din
acest impas, România, Bulgaria ºi
criticii lor ar trebui sã înceapã imediat dialogul pentru a ajunge la o
soluþie agreabilã, care ar putea include noi mãsuri compensatorii, cu
scopul de a atenua îngrijorarea
publicã, crede expertul bulgar. Se
pare cã România ºi Bulgaria se aflã,
din nou, în momentul ºi la locul
nepotrivite în condiþiile în care un
numãr semnificativ de state membre ale UE s-au opus aderãrii la
spaþiul Schengen prevãzute pentru
martie 2011, susþine Lesenski. În
opinia lui, principalul argument
pentru amânare este lipsa de încredere cã cele douã þãri pot proteja frontierele externe, într-o regiune strategicã a Europei. Varietatea argumentelor lasã însã împresia cã România ºi Bulgaria sunt
ostatice ale unor motive care nu
depind de ele, cum ar fi presiunea
imigranþilor asupra Greciei ºi în
general asupra sudului Europei.
Dupã pãrerea lui Lesenski existã
douã lucruri alarmante în situaþia
actualã. Primul este acela cã schimbarea cea mai importantã a criteriilor de aderare la Schengen ar putea
fi introducerea unui nou criteriu, de
naturã politicã, suplimentar faþã de
cele existente. Iar cel de al doilea

este cã, de fapt, nu existã niciun
dialog între România, Bulgaria ºi
grupul criticilor lor, lucru care înseamnã cã nu este de aºteptat prea
curând o soluþie clarã ºi acceptatã
de toþi la aceastã problemã. În acelaºi timp, aceastã „coaliþie” a oponenþilor creºte cu fiecare zi ce trece. Lesenski identificã douã grupuri de posibile criterii pentru aderarea celor douã þãri la spaþiul
Schengen. Primul grup include criterii care depind de autoritãþile celor douã þãri, iar cel de al doilea condiþii care nu pot fi influenþate de
Sofia ºi Bucureºti. În primul grup

intrã condiþii precum obþinerea unor
rezultate satisfãcãtoare în lupta împotriva crimei organizate ºi corupþiei, integrarea minoritãþii rome, respectarea criteriilor tehnice de aderare, precum ºi a unor eventuale noi
criterii care ar putea fi incluse întro nouã agendã. Al doilea grup de
condiþii care ar putea împiedica aderarea celor douã þãri la Schengen
include problemele Greciei ºi ale sudului Europei în general cu imigranþii
ilegali, precum ºi presiunea sporitã
a emigranþilor din Orientul Mijlociu
ºi Africa de Nord, susþine expertul
bulgar.

Fostul preºedinte Hosni Mubarak
se aflã în continuare în Egipt

Fostul preºedinte egiptean Hosni Mubarak se
aflã în continuare în Egipt, a asigurat justiþia

egipteanã, citatã de presa de ieri, dezminþind
informaþiile potrivit cãrora acesta s-ar afla în
Arabia Sauditã pentru a urma un tratament anticancer, scrie France Presse. „Fostul preºedinte ºi familia acestuia se aflã la Sharm elSheikh”, staþiune balnearã egipteanã de la Marea Roºie, unde fostul preºedinte a mers dupã
ce s-a retras din fruntea statului la 11 februarie,
a afirmat purtãtorul de cuvânt al Parchetului,
Adel Said, citat de jurnalul guvernamental alAhram. Jurnalul al-Akhbar a afirmat miercuri

cã Mubarak, în vârstã de 82 de ani, se aflã întro bazã militarã la Tabuk, în nord-vestul Arabiei
Saudite, pentru a urma un tratament împotriva
unui cancer de colon ºi pancreas, împreunã cu
soþia sa Suzanne ºi cei doi fii ai acestora, Alaa
ºi Gamal. Fostul ºef de stat ºi membrii familiei
sale nu au mai apãrut ºi nici nu au mai vorbit în
public de la 11 februarie. Mubarak a fost spitalizat în martie 2010 în Germania pentru o intervenþie la vezica biliarã ºi pentru extirparea unui
polip duodenal, noteazã AFP.

SUA: Republicanul Newt Gingrich ia în
considerare o candidaturã la Casa Albã

Republicanul Newt Gingrich,
artizan al noii drepte americane în
anii ’90, a anunþat ieri cã va „analiza” o candidaturã la Casa Albã
pentru alegerile prezidenþiale din
2012, potrivit biroului sãu de presã, citat de AFP. Newt Gingrich,
67 de ani, fost preºedinte al Camerei Reprezentanþilor în timpul lui
Bill Clinton, devine astfel primul
candidat republican care îºi declarã oficial intenþiile pentru alegerile
din 2012. Republicanul a anunþat
cã intrã într-o ‘fazã de analizã’ în
vederea prezentãrii la alegerile din
212 împotriva lui Barack Obama,
potrivit purtãtorului sãu de cuvânt
Rick Tyler, o primã etapã necesarã înaintea unei eventuale candidaturi la nominalizarea din partea re-

publicanilor. Alesul din statul Georgia a lansat un site, „newtexplore2012.com”, pe care a difuzat
urmãtorul mesaj: „Suntem o naþiune unicã. Locul cere participarea entuziastã a fiecãrui cetãþean,
a fiecãrui cartier, a persoanelor de
toate orizonturile”. Gingrich a fost
arhitectul înfrângerii aliaþilor democraþi ai preºedintelui Clinton la
alegerile de la mijlocul mandatului
în 1994. În 1997 însã, Gingrich a
fãcut obiectul unor sancþiuni din
partea colegilor sãi pentru declaraþii inexacte în faþa Congresului.
Numele sãu rãmâne de asemenea
legat de închiderea serviciilor de
administraþie în 1995 ºi 1996 din
cauza dezacordurilor cu preºedinþia privind bugetul. În acea perioa-

dã, opinia publicã a dat vina pe
republicani, iar preºedintele Clinton a fost reales. Viaþa sa perso-

nalã, cu cele trei cãsãtorii ale sale,
a atras de asemenea atenþie presei
de scandal.
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Lupte între
forþele pro ºi anti
Gaddafi au loc
în estul ºi vestul
Libiei
Luptele au loc în portul
estic Ras Lanuf, 660 kilometri est de Tripoli, ºi în
Zawiyah, 50 kilometri vest
de capitalã, relateazã RIA
Novosti. Lupte între forþele
pro ºi anti Gaddafi au loc în
estul ºi vestul Libiei, transmitea, ieri, Al Jazeera.
Luptele au loc în portul
estic Ras Lanuf, 660 kilometri est de Tripoli, ºi în
Zawiyah, 50 kilometri vest
de capitalã, relateazã RIA
Novosti. Circa 2.000 de
persoane au murit în ciocnirile care au izbucnit la 15
februarie. Opozanþii cer
demisia lui Gaddafi, la
putere de 42 de ani.

Fiul lui Mubarak
a încercat sã se
sinucidã, potrivit
presei

Gamal Mubarak, fiul
fostului preºedinte egiptean,
a încercat sã se sinucidã
dupã ce tatãl sãu a fost
rãsturnat de la putere,
potrivit cotidianului algerian
Echourouk. Gamal, care ar fi
trebuit sã urmeze la putere, a
încercat sã se sinucidã prin
otrãvire, când a aflat cã
forþele de ordine vor sã
confiºte o parte a activelor
sale din strãinãtate. El a fost
salvat datoritã intervenþiei
la timp a medicilor, spune
sursa, relateazã RIA Novosti.
Gamal ar avea milioane de
dolari în conturi bancare
elveþiene, franceze, irlandeze
ºi norvegiene. Ziarul nu
precizeazã când a avut loc
tentativa de sinucidere.

Preºedintele
tunisian
convoacã
pentru 24 iulie
primele alegeri
dupã revolte

Preºedintele interimar
tunisian Fouad Mebazaa a
convocat alegeri pentru un
consiliu de reprezentanþi, ce
va scrie o nouã Constituþie,
pentru data de 24 iulie.
Mebazaa a precizat cã un
nou guvern interimar va
conduce þara pânã atunci.
De asemenea, preºedintele
interimar a afirmat cã va
rãmâne în funcþie pânã
atunci, deºi actuala Constituþie îi limiteazã mandatul
la 60 de zile. Într-un discurs
televizat, el a promis cã va
rãmâne la putere, „în pofida
zvonurilor, pânã când vor
avea loc alegeri”.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã cu strigare în vederea închirierii spaþiul comercial situat în Craiova, str. “Unirii”
nr. 31, în suprafaþã de 67,90 mp – subsol,
cu accesul prin gangul din curtea interioarã a imobilului, profil prestãri servicii. Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, str. “Brestei” nr. 129, în data de
17.03.2011, ora 14.00. Relaþii suplimentare
la telefon: 0251/411.214, int. 17.
Convocare. Consiliul de administratie al Bancii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova intrunit in data de 04.03.2011,convoaca Adunarea
generala, pentru data de 13.04.2011, orele 14,
la sediul unitatii din Craiova str. “Mihai Viteazul” bl.5 parter cu urmatoarea ordine de zi: 1.
Raportul consiliului de administraþie privind
activitatea desfãºuratã ºi rezultatele economico-financiare obþinute în anul 2010; 2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatãrile fãcute cu ocazia exercitãrii mandatului sãu
în anul 2010 ºi la concluziile rezultate în urma
verificãrii bilanþului contabil ºi a contului de
profit ºi pierderi; 3. Aprobarea situaþiilor financiare ale bãncii cooperatiste pe anul 2010, a
modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), a dobânzii anuale ce se
va acorda membrilor cooperatori pentru fondul social existent în sold, precum ºi fixarea
dividendului; 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ºi a programului
de activitate pentru realizarea prevederilor
acestuia; Aprobarea Programului de investitii
pe anul 2011 si a surselor de finantare ale
acestuia; 5. Descãrcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraþie; 6. Aprobarea auditorului financiar ºi fixarea remuneratiei; 7. Aprobarea ipotecãrii sau gajãrii sediului social al bãncii cooperatiste ºi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractãrii
unor împrumuturi, în conformitate cu reglementãrile emise de CREDITCOOP, dacã este
cazul; 8. Aprobarea modificãrilor actului constitutiv.Actul aditional modificator poate fi
consultat la sediul unitatii. 9. Ratificarea Hotararilor Consiliului de administratie luate in
cursul anului 2010 in baza delegarii de competenta primita de la Adunarea generala; 11.
Alte probleme pentru care este necesara
aprobarea Adunarii generale; 12. Adoptarea
Hotãrârii adunãrii generale. Daca la prima
convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare pentru desfasurare, Adunarea Generala se va tine in data de 14.04. 2011,
la aceeasi ora si in acelasi loc si cu aceeasi
ordine de zi. Presedinte Consiliul de administratie, STOICA FLOAREA.

MEDITAÞII

Profesor, meditez englezã
orice nivel, pregãtire teme,
pregãtire examen clasa aIV-a, BAC, 15 lei ºedinþa 2
ore. Telefon: 0728/015.441.

publicitate
Primãria Municipiului Calafat, judeþul Dolj,
organizeazã concurs, în baza prevederilor
art. 12 alin. „2” coroborat cu art. 81 alin
„a” din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii,
pentru ocuparea unei (1) post de casier
pe perioadã determinatã.
Detaliile pentru organizarea concursului
primiþi la sediul instituþiei din str. “Tudor
Vladimirescu” nr. 24, sau la telefon: 0251/
231.424, int. 111.
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.
Instructor auto ºcolarizez
pentru permis auto – cat. B.
Telefon: 0744/211.789;
0770/333.559.
Solicit angajare ca menajerã sau îngrijire copii. Telefon:
0763/817.609.
Angajez colaboratori asigurãri obligatorii ºi facultative.
Telefon: 0786/982.529;
0720/060.853.
Doresc sã fac menaj dupã
ora 16.00 sau de douã ori
pe sãptãmânã. Telefon:
0768/086.574.
Învãþãtoare ofer meditaþii
pentru ºcolari ºi preºcolari
(plus englezã). Telefon:
0761/642.100.
Executãm curãþenie desãvârºitã apartamente – vile,
instalaþii sanitare – canalizare, preþuri la înþelegere. Telefon: 0351/464.044.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0771/215.774; 0722/
943.220.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere semidecomandat vis-avis de spitalul Militar et.6 lift.
Preþ convenabil. Telefon:
0764/ 153 .424.
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.
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.

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.
Meditez limba românã ori- Vând camerã cãmin, preþ
ce nivel. Telefon: 0754/ negociabil. Telefon: 0764/
031.894.
CASE
002.974. (000225).
PRESTÃRI SERVICII Vând garsonierã zona Vând sau închiriez cameEditurã cãrþi ieftin!!! Tele- Lãpuº, preþ negociabil. Te- rã la casã. Telefon: 0757/
427.566.
lefon: 0763/515.649.
fon: 0760/266.341.
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Vând loc de casã 400 mp
în oraº, zonã bunã. Telefon:
0731/898.215.
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.
Meritã vãzutã! Vând casã 5
camere cu salã peste toate,
fântânã în curte, pomi, curte
mare în comuna Bârca,
strada „Tudor Vladimirescu”
nr. 23. Telefon: 0251/
356.071; 0733/307.027.
Vând casã ultracentral. Accept variante. Telefon: 0723/
165.588.
Vând casã vacanþã Livezi
(Podari) 6 camere, grãdinã ºi loc casã de 4000
mp, vie, pomi. Telefon:
0251/522.579.
Vând vile deosebite Aeroport, 60.000 – 80.000 Euro.
Telefon: 0766/368.385.
Vând casã din cãrãmidã
în Motoci, 4 camere, 2 intrãri, 2 bucãtãrii, anexe,
deschidere 36 m.l. cu
7500 mp teren intravilan,
preþ negociabil la vedere
ºi 2200 mp loc de casã în
Uricheºti 12 E/mp. Telefon: 0251/599.514.
Vând casã Cârcea, curte,
grãdinã, zonã centralã, preþ
negociabil. Telefon: 0751/
146.593; 0251/458.190.

Vând casã complet utilatã.
Telefon: 0748/ 195.954
Vând casã Siliºtea Crucii cu
teren 5000 mp poziþionatã
central, fântânã. Telefon:
0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.

SCHIMBURI

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

TERENURI

Particular, vând teren Leamna de Jos suprafaþa 2950
mp. Telefon: 0766/600.108.
Vând teren 3000 mp Popoveni. Telefon: 0746/458.971.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie pomi pe marginea lacului Fântânele. Telefon: 0726/
376.221.
Vând teren 1235 mp zona
Preajba lângã zona de
Agrement. Telefon: 0746/
929.354.
Vând 2 ha de pãmânt arabil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
Vând teren 404 mp strada
“Pãltiniº” nr. 45. Telefon:
0251/417.582.
Vând 600 mp cu 30 pomi
fructiferi localitatea Basarabi,
str. Calea Craiovei, preþ negociabil. Telefon: 0735/
846.463.
Vând 1500 mp în Bãile Govora “Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 5000 mp Preajba. Telefon: 0253/270.291.
Vând pãdure stejar 115 hectare cu posibilitatea de a
achiziþiona încã 90 hectare
în aceeaºi zonã. Telefon:
0727/781.162.
Vând teren 900 mp sau parcelat str. „Meriºorului” lângã
pãdurea de salcâmi. Telefon: 01740/217.466.
Vând 20 ha de teren 15 km
de Craiova, preþ avantajos.
Telefon: 0728/053.012;
0744/319.449; 0747/
115.485.
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Vând teren cu casã zona A
fãrã intermediari. Telefon:
0770/661.161. (025934).
Teren industrial Cârcea,
6.000 mp, la drumul european Craiova - Caracal,
gaze ºi curent electric, douã
deschideri 30 metri. 21
Euro/mp. Telefon: 0720/
880.466.

AUTO

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

DIVERSE

Vând vin culoarea berii 3 lei/
L ºi þuicã 40o, 10 lei/L pentru
sãrbãtori. Telefon: 0748/
283.156.
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. Telefon:
0770/661.161.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând piese noi Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând gãini de rasã sau
schimb cu porumb ºi
grâu. Telefon: 0721/
160.660.

Vând pãuni, gâºte leºeºti
ºi porumbei albi pt. nunþi.
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 2 electromotoare trifazate, 3 kw – 700 rot/min,
200 RON bucata. Ungureanu Ion, Comuna Gighera,
sat Zãval nr. 63.
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.

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

CUMPÃRÃRI
TERENURI
Cumpãr teren, casã în
Craiova (150 – 200 mp).
Telefon: 0351/463.661
sau 0743/961.900.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez spaþiu ultracentral.
Telefon: 0723/165.588.
(000166).
Închiriez apartament 2 camere Sãrari, 500 lei. Telefon: 0761/665.763.
Închiriez garsonierã Craioviþa Nouã, complet mobilatã, exclus agenþii. Telefon: 0765/291.623.
Apartament 2 camere decomandate, ultracentral,
lângã Romarta, balcon închis termopan, microcentralã, aer condiþionat, dotat cu toat ce trebuie, liniºte ºi igienã deplinã, înconjurat de verdeaþã, cu loc de
parcare. Telefon: 0756/
028.300; 0722/956.600.

Închiriez apartament 2 camere mobilat ºi utilat, zona
Sucpi. Telefon: 0770/
662.324.
Închiriez apartament 2 camere decomandate cartier
Valea Roºie, stadion Electroputere. Telefon: 0721/
814.646, 0744/362.322.
Ofer spre închiriere garsonierã cartier Brazda lui Novac etaj 2 – Craiova. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
973.836; 0351/424.712.
Închiriez casã (P + M) în
cartier rezidenþial. Relaþii la
telefon: 0762/820.694.
Închiriez apartament. Telefon: 0771/215.774; 0722/
943.220; 0755/439.772.
Închiriez apartament 3 camere, decomandat, mobilat/nemobilat, strada “Spaniei”, et. 1. Telefon: 0740/
035.687.
Ofer gazdã elevã, studentã,
salariatã, Calea Bucureºti –
Mc. Donald’s. Telefon: 0351/
404.153.
Ofer spre închiriere spaþiu
parter bloc 4 camere, central, lângã Romarta, ultramodern, amenajat pentru
diverse activitãþi (cabinete
medicale, birouri, diverse).
Telefon: 0722/956.600.

DIVERSE
Caut femeie pentru îngrijire
domiciliu la þarã, fãrã vicii,
fãrã adãpost. Telefon: 0766/
368.949.
Asociaþia de Proprietari Nr.
R4 – R5 Calea Bucureºti
primeºte oferte pentru verificarea tehnicã periodicã
a instalaþiilor de gaze, pentru blocul R4 ºi R5 autorizate ANRE. Telefon: 0770/
686.909.
Cedez local nuntã Niagara + lãutari, sâmbãta iunie
2011. Telefon: 0760/
266.341.
Doriþi informaþii despre aparatul de ozonat? Sunaþi la
telefon: 0724/512.304.
Caut persoanã fãrã adãpost,
fãrã vicii, pentru îngrijire 6
animale. Telefon: 0785/
840.360.
Caut persoanã fãrã adãpost,
fãrã vicii pentru îngrijire domiciliu la þarã. Telefon: 0769/
272.226.

CONDOLEANÞE

Un ultim omagiu celei ce
a fost minunatã colegã
ing. CIUTÃ RODICA.
Amintirea ei sã ne fie veºnicã! Clasa XI B promoþia
1952, Liceul Elena Cuza.
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OFERTÃ SPECIALÃ
S.C. PARC – TURISM S.A. CRAIOVA

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

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.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã nemobilatã,
parter, 1 Mai-Ciupercã, recent renovatã, gresie, faianþã, 100 Euro. Tel.: 025159.65.91; 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 semidecomandatã, mobilatã,
Brazda lui Novac, Guri, et. 3, aragaz, frigider, TV, colþar, 500 lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã
modest Craioviþa Nouã Racheta, parchet, aragaz, TV, 100 Euro. Tel.
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã mobilatã,
Ultracentral - Mercur,
gresie, faianþã, termopan,
aragaz, frigider, TV, canapea extensibilã, apometre, repartitoare, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã, Calea
Bucureºti - Elvila, gresie, parchet, pat, ºifonier,
aragaz, frigider, TV, 520
Lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, nemobilatã,
Brazda lui Novac Complex Vechi, et. 2,
uºã metalicã, impecabilã, 110 Euro neg. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
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STAÞIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC, cu sediul în Craiova,
ªoseaua “Bãlceºti” nr. 54, tel / fax:
0251/417.534, E-mail: simnic@simnicscda.ro, vinde porumb de
sãmânþã OLT ºi F376, floarea-soarelui Performer, iarbã de sudan,
mazãre furajerã, ovãz, lucernã, lapte pasteurizat, brânzã telemea ºi
smântânã la cele mai mici preþuri.
- 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.
- 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.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate,
Craioviþa - Orizont, et. 3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, sifonier,
apometre repartitoare, balcon închis în termopan, 130
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, Calea Severinului - ªcoala
nr. 12, et. 3, complet mobilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Ultracentral - Primãrie, recent zugrãvit, aragaz, frigider, TV, 700 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, utilate, Brazda lui Novac - Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider,
TV, 150 Euro. Tel.: 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;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate ºi utilate, Craioviþa
Nouã - ªcoala nr. 34, et. 4,
aragaz, frigider, termopan,
gresie, faianþã, 550 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- LUX!!! Apartament 2 camere semidecomandate,
Brazda lui Novac - Sanepid, parter cu balcon, recent renovat, baie ultramodernã, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cuptor microunde, 190 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Sãrari - Apollo, et. 1,
gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, 700 Lei.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 3 camere, recent zugrãvit, 1 Mai – Insulã, et. 4, complet mobilat,
gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 180 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere nemobilate, Grãdina Botanicã, gresie, faianþã, parchet,
200 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.

CERERI ÎNCHIRIERI

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Douã decomandate, Corniþoiu, etaj 3/4, gresie, faianþã
termopan, uºã metalicã,
41.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã decomandate ultracentral, zona Teatrului Naþional, bloc din 1984, etaj 2/
6, îngrijit, 57.000 de euro
negociabil. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã camere, semidecomandate confort 1 sporit,
Craioviþa Nouã, etaj 4/4, izolaþie nouã, gresie, faianþã,
termopan, uºã metalicã,
57de m.p. Preþ: 147.000 de
lei negociabil. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã semidecomandate,
Calea Bucureºti, etaj 4/4,
acoperiº tablã, fãrã îmbunãtãþiri. Preþ: 130.000 de lei.
Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/
408.777.
Douã decomandate, Casa
ªtiinþei, etaj 1/4, gresie, faianþã, termopan, uºã metalicã, bloc nou, 46.000 de
euro. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã camere semidecomandate, Brazdã, zona ºcolii 24, etaj 3/4, gresie, faianþã, termopan, parchet, instalaþii noi, uºã metalicã,
36.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.

4 CAMERE

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.

Decomandat, 1 Mai, zona
Sara, etaj 4/4, curat, bloc
nou, bilateral, 65.000 de
euro negociabil. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Decomandat, Brazdã, zona
rocadã, repartitoare de cãldurã, bilateral, parchet, baie,
grup sanitar de serviciu, etaj
4/4, izolaþie bunã. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.

TERENURI
Intravilan Robãneºti, (15 km
de Craiova), între case, front
stradal 19.5, suprafaþã 1950
de m.p., cadastru, carte funciarã. Preþ: 15.000 de euro.
Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Extravilan Goieºti, situat pe
partea stângã în dreptul Bornei km 18 pe drumul naþional Craiova-Vâlcea, 30.000
de m.p., douã deschideri, o
deschidere la drumul asfaltat Craiova - Bãlceºti - Vâlcea de 59.7 de m.l., iar cealaltã deschidere la un drum
de pãmânt, 58 de m.l., cadastru, carte funciarã, parcelabil la jumãtate. Preþ: 1
eur/m.p. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
1000 de m.p. intravilan, Malu
Mare, zona U.M. Fãcãi, cadastru, carte funciarã, deschidere 15 m.l., parcelabil la jumãtate, preþ: 15 euro /m.p.
Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.

3 CAMERE

3 camere decomandate,
Calea Bucureºti, str. “Înfrãþirii”, etaj 1/4, bloc nou, microcentralã, termopan, gresie,
faianþã, uºã metalicã, baie,
grup sanitar de serviciu.
Preþ: 73.000 de euro negociabil. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
3 camere decomandate,
Craioviþa, zona Bigul Nou,
parter/4, bloc nou, microcentrralã, termopan, curat,
douã grupuri sanitare. Preþ:
47.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
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.

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,
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
0786/408.777.
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Garsonierã semidecoman- z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
datã Corniþoiu, etaj 2/4, bloc
din 1980, 28 de m.p., com- Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
plet renovate în 2009. Preþ:
95.000 de lei negociabil. TeCãtre S.C.
S.A.
lefon: 0351/425.131, 0740/
168.084, 0786/408.777.
Subsemnatul...................................................................................
Decomandatã ultracentral
Domiciliat în ..............................................................................
(Prefecturã - Filamornicã),
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
etaj 6/6, acoperiº din convã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoasstrucþie, parchet, gresie, faianþã, termopan, bloc nou,
trã, la rubrica ...................................... la data de ....................
38.000 de euro negociabil.
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408.777.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUVÂNTUL LIBERTÃÞII

APARTAMENTE

2 CAMERE
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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/ Sâmbãtã, 5 martie 2011 Semnãtura:..........................................
408.777.
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PREMIER LEAGUE - ETAPA A XXIX-A
Sâmbãtã
14:45 Birmingham - West Brom D. S. P.
17:00 Arsenal - Sunderland D. S.
Bolton - Aston Villa D. S. P.
Fulham - Blackburn
Newcastle - Everton
West Ham - Stoke City
19:30 Man. City - Wigan Ath.

Duminicã

15:30 Liverpool - Man. United D. S.
18:00 Wolverhamp - Tottenham

Luni

22:00 Blackpool – ChelseaD. S. P.
CLASAMENT
1. Man.United
28 17 9 2 62-27 60p
2. Arsenal
27 17 5 5 57-27 56
3. Man. City
28 14 8 6 44-25 50
4. Chelsea
27 14 6 7 48-23 48
5. Tottenham
27 13 8 6 38-31 47
6. Liverpool
28 11 6 11 36-35 39
7. Bolton
28 9 10 9 39-38 37
8. Sunderland
28 9 10 9 33-35 37
9. Newcastle
28 9 9 10 43-39 36
10. Stoke City
28 10 4 14 32-35 34
11. Everton
27 7 12 8 35-36 33
12. Aston Villa
28 8 9 11 35-47 33
13. Fulham
28 6 14 8 29-29 32
14. Blackburn
28 9 5 14 35-46 32
15. Blackpool
28 9 5 14 42-55 32
16. Birmingham 26 6 12 8 25-35 30
17. West Brom
28 7 8 13 36-53 29
18. Wolverhamp 28 8 4 16 31-46 28
19. West Ham
28 6 10 12 33-49 28
20. Wigan Ath
28 5 12 11 27-49 27

ªapte dintr-o loviturã!
Real Madrid ºi-a vãrsat toþi nervii pe “Santiago
Bernabeu”, în meciul câºtigat joi seara împotriva celor de la Malaga, cu un scor neverosimil: 7-0! Madrilenii sunt din nou la ºapte puncte de F.C. Barcelona,
în timp ce Malaga se zbate în subsolul clasamentului.
Jose Mourinho s-a distrat cu echipa lui Manuel Pellegrini, pe care îl atacase fãrã milã înaintea confruntãrii
de acum douã zile. Doar cine n-a vrut n-a marcat cu
Malaga, într-o întâlnire în care pânã ºi rezultatul final
poate fi considerat mic, raportat la numãrul ocaziilor
pe care gazdele le-au avut. Benzema a punctat de douã
ori, Cristiano Ronaldo a iesit din crizã cu un hattrick,
Di Maria ºi Marcelo au înscris ºi ei pentru cea mai
categoricã victorie a “galacticilor” din acest sezon
competiþional.

Sâmbãtã

19:00 Mallorca – Valencia
21:00 Barcelona – Zaragoza D. S. P.
23:00 Atl. Madrid – Villarreal D. S. P.

Duminicã

18:00 Gijon – Getafe
Hercules – Almeria
Malaga – Osasuna
Levante – Espanyol
20:00 Bilbao – Sevilla D. S. P.
22:00 Santander – Real Madrid D. S.

Luni

22:00 La Coruna - Sociedad

Duminicã

Prins drogat!

Duminicã

Kolo Toure a efectuat un al doilea test, aºa numita probã B, care
urmeazã sã infirme sau sã confirme primul rezultat. El nu va putea reveni pe teren pânã ancheta
nu este definitivatã. În analizele
lui Kolo Toure s-a depistat un
drog uºor, “recreaþional”. Printre
drogurile recreaþionale se numãrã ºi canabisul sau cocaina. Droguri recreaþionale sunt considerate ºi alcoolul, tutunul sau cofeina. Însã, pe lista acestor substanþe intrã ºi antihistaminicele, analgazicele sau calmantele, dar ºi
vestitele etnobotanice.

TENIS - CUPA DAVIS - GRUPA MONDIALÃ - PRIMUL TUR

Punct pierdut
Ieri dupã-amiazã, David Nalbandian l-a învins pe Adrian Ungur în patru seturi, scor 6-3, 62, 5-7, 6-3, obþinând prima victorie pentru Argentina în meciul
cu România din primul tur al
Grupei Mondiale. Partida a început sub semnul echilibrului,
românul menþinându-se în coasta sud-americanului pânã când
acesta a reuºit primul break. Setul al doilea a fost dominat ºi
mai mult de Nalbandian, care sa impus cu un 6-2 aproape fãrã
istoric. Setul al treilea a fost ºi
cel mai echilibrat al întâlnirii.
Aflat la serviciu cu un pas în faþa
argentinianului, Adrian Ungur a
pus presiune ºi l-a fãcut pe Nalbandian sã cedeze cedat nervos
la 5-5. Clasat pe locul 183 mon-

dial, tenismanul piteºtean a reuºit break-ul în game-ul al 12-lea,
astfel evitând trimiterea actului
în tie-break. Vizibil iritat de
pierderea setului, Nalbandian a
trecut repede peste momentul
dificil ºi a rupt echilibrul pe tabelã în debutul setului al patrulea. Break-ul luat la 2-1 s-a dovedit decisiv în economia partidei, Nalbandian reuºind sã pãstreze diferenþa pânã la final.
IERI: David Nalbandian –
Adrian Ungur 6-3, 6-2, 5-7, 63; partida dintre Juan Monaco ºi
Victor Hãnescu s-a disputat
asearã, dupã închiderea ediþiei.
SÂMBÃTÃ (ORA 16:00 –
TVR 2): Juan Ignacio Chela/
Eduardo Schwank – Victor Hãnescu/Horia Tecãu.

71p
64
51
50
40
38
38
35
35
34
33
30
28
28
27
26
26
25
23
22

Sâmbãtã

ANGLIA - PREMIER LEAGUE

Fundaºul ivorian Kolo Toure a
fost suspendat de Manchester City,
dupã ce a fost depistat pozitiv cu
o substanþã aflatã pe lista celor interzise de Agenþia Mondialã Antidoping. “Gruparea Manchester
City confirmã cã federaþia englezã a anunþat cã eºantionul A în cazul lui Kolo Toure este pozitiv cu
o substanþã specificã. În consecinþã, el a fost suspendat din toate
competiþiile pe durata procedurilor legale. ªi noi nu vom mai face
niciun comentariu”, se aratã întrun comunicat oficial al clubului.
Conform procedurilor standard,

77-13
62-19
40-27
45-26
35-38
40-38
41-40
36-34
37-42
27-35
36-39
24-36
27-38
21-35
24-38
26-32
24-39
23-34
34-58
26-44

21:45 Juventus – Milan D. S.

Accidentat în duelul de joi seara cu Malaga, atacantul Cristiano Ronaldo va sta pe tuºã aproximativ
douã sãptãmâni. Fotbalistul în vârstã de 26 de ani a
suferit o leziune muscularã, iar staff-ul medical al
madrilenilor anticipeaza cã portughezul va reveni pe
gazon în cel mult douã sãptãmâni. Cristiano Ronaldo
va rata cu siguranþã partidele cu Racing Santander ºi
Hercules ºi, în cel mai fericit scenariu, va reveni pe
gazon împotriva Olympique Lyon, pe data de 16 martie. Pânã la aceastã accidentare, portughezul bifase
toate minutele în actuala ediþie de campionat.

Sâmbãtã

CLASAMENT
26 23 2 1
26 20 4 2
26 15 6 5
26 15 5 6
26 13 1 12
26 12 2 12
26 11 5 10
26 10 5 11
26 11 2 13
26 10 4 12
26 9 6 11
26 7 9 10
26 8 4 14
26 6 10 10
26 6 9 11
26 6 8 12
26 7 5 14
26 5 10 11
26 6 5 15
26 4 10 12

1. Barcelona
2. Real M.
3. Valencia
4. Villarreal
5. Espanyol
6. Bilbao
7. Sevilla
8. Atl. Madrid
9. Sociedad
10. Mallorca
11. Getafe
12. Santander
13. Levante
14. La Coruna
15. Zaragoza
16. Osasuna
17. Hercules
18. Gijon
19. Malaga
20. Almeria

SERIE A - ETAPA XXVIII-A

Cristiano Ronaldo, pe tuºã douã sãptãmâni

16:30 Hannover – Bayern Eur. 2
Stuttgart – Schalke
Monchengl. – Hoffenheim
Frankfurt – Kaiserslaut.
Nurnberg – St. Pauli
19:30 Leverkusen – Wolfsburg Eur. 2

PRIMERA DIVISION - ETAPA A XXVII-A

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SPANIA - PRIMERA DIVISION

BUNDESLIGA - ETAPA A XXV-A

16:30 Freiburg – Werder Eur. 2
18:30 Hamburg – Mainz Eur. 2
Dormund – Koln (asearã)
CLASAMENT
1. Dortmund
24 18 4 2 52-14 58p
2. Leverkusen 24 13 7 4 50-34 46
3. Hannover
24 14 2 8 34-31 44
4. Bayern
24 12 6 6 50-30 42
5. Mainz
24 13 1 10 37-30 40
6. Hamburg
24 11 4 9 35-32 37
7. Freiburg
24 11 4 9 31-31 37
8. Nurnberg
24 10 6 8 34-32 36
9. Hoffenheim 24 8 9 7 41-35 33
10. Schalke
24 8 6 10 29-29 30
11. Koln
24 8 5 11 31-42 29
12. St. Pauli
24 8 4 12 27-38 28
13. Frankfurt
24 8 3 13 24-34 27
14. Wolfsburg
24 6 8 10 29-34 26
15. Werder
24 6 7 11 30-50 25
16. Kaiserslaut. 24 6 6 12 33-42 24
17. Stuttgart
24 6 4 14 42-47 22
18. Monchengl. 24 5 4 15 35-59 19

cuvântul libertãþii / 15

13:30 Sampdoria – Cesena D. S.
16:00 Udinese – Bari
Napoli – Brescia
Bologna – Cagliari
Fiorentina – Catania D. S. P.
Inter – Genoa
Chievo – Parma
21:45 Lazio – Palermo
Lecce – Roma (asearã)
CLASAMENT
1. Milan
27 17 7 3 49-20 58p
2. Inter
27 16 5 6 49-29 53
3. Napoli
27 16 4 7 41-25 52
4. Lazio
27 14 6 7 33-23 48
5. Udinese
27 14 5 8 49-30 47
6. Roma
27 12 7 8 41-38 43
7. Juventus
27 11 8 8 41-34 41
8. Palermo
27 12 4 11 44-43 40
9. Cagliari
27 11 5 11 33-28 38
10. Genoa
27 9 8 10 25-27 35
11. Bologna * 27 10 8 9 29-34 35
12. Fiorentina 27 8 10 9 29-29 34
13. Chievo
27 7 10 10 28-30 31
14. Sampdoria 27 7 10 10 23-29 31
15. Catania
27 7 8 12 24-35 29
16. Parma
27 6 10 11 27-38 28
17. Lecce
27 7 7 13 30-48 28
18. Cesena
27 6 7 14 20-36 25
19. Brescia
27 6 6 15 22-35 24
20. Bari
27 3 7 17 15-41 16
* – echipã penalizatã cu 3 puncte.

LIGUE 1- ETAPA A XXVI-A
Sâmbãtã

20:00 Caen – St. Etienne
Lorient – Nancy
Montpellier – Rennes
Nice – Lens
Toulouse – Sochaux
Valencien. – Monaco
22:00 Auxerre – Paris SG

Duminicã

DUMINICÃ (ORA 16:00 –
TVR 2): David Nalbandian –
Victor Hãnescu, Juan Monaco –
Adrian Ungur.

18:00 Brest – Bordeaux
Lyon – Arles
22:00 Marseille – Lille D. S. P.
CLASAMENT
1. Lille
25 12 10 3 43-24 46p
2. Rennes
25 13 7 5 30-18 46
3. Marseille
25 12 9 4 36-21 45
4. Paris SG
25 12 8 5 39-25 44
5. Lyon
25 11 9 5 39-25 42
6. Montpellier 25 10 8 7 21-23 38
7. St. Etienne 25 9 8 8 33-32 35
8. Lorient
25 10 5 10 32-31 35
9. Brest
25 9 8 8 26-25 35
10. Bordeaux 25 8 10 7 32-30 34
11. Toulouse
25 10 3 12 27-28 33
12. Sochaux
25 9 5 11 39-31 32
13. Valencien. 25 7 10 8 30-27 31
14. Caen
25 7 8 10 28-36 29
15. Nice
25 7 8 10 17-27 29
16. Nancy
25 8 4 13 27-41 28
17. Auxerre
25 4 14 7 29-33 26
18. Monaco
25 4 13 8 25-28 25
19. Lens
25 5 9 11 24-40 24
20. Arles
25 1 8 16 12-44 11
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Pagină realizată de SILVIU GHIŢĂ

APRECIAT DE
FRANCEZI
Cu toate că Universitatea
Craiova parcurge mome nte
dificile din cauza lipsei banilor, atacantul Florin Costea a
pre ferat s ă rămână „leu”
până cel puţin în vara acestui
an, când şi el şi-ar dori să îmbrace tricoul altei echipe, fie

Totul
pentru
victorie

Start şi în Liga a II-a!
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ştiinţate că nu au drept de promovare, conform unei decizii a Comitetului Exec utiv al Federaţiei
Române de Fotbal. Conducătorii
F.R.F. susţin că, în urma aplicării
articolului 5 bis din R.O.A.F., cluburile care au efectuat operaţiuni
juridice începând cu anul 2008 intră sub incidenţa prevederilor regulamentare, neavând dreptul de
promovare într-o categorie competiţională superioară pentru o perioadă de trei ani din momentul afilierii clubului respectiv.
Bătălie cruntă în Seria a II-a
Lucrurile nu sunt deloc clare în
Seria a II-a, serie în care se regăseşte şi Gaz Metan C.F.R. Craiova, care îşi va susţine meciurile

ca fotbalist pe Florin Costea
şi îl aşteaptă forte tare să revină la forma arătată înainte
de accidentare . Ali Rachedi
este unul din managerii lui FC
Toulouse şi ţine foarte mult la
Florin Costea, îşi doreşte să
nu mai aibă nici un fel de probleme din punct de vede re
medical, pentru că atacantul
nostru nu mai are nevoie de
nicio pre zentare , as ta din
punct de vedere fotbalistic
vorbind”, a afirmat Aurică
Ţicleanu, preşedintele grupării oltene.

LIGA I – ETAPA A XX-A

Titular în partida
c u Steaua Bucureş ti, mijloc aş ul
Alexandru Ologu
promite să facă totul pentru ca Universitatea Craiova
s ă se impună în
duelul de peste două zile cu Victoria Brăneşti. “Confruntarea
cu Steaua Bucureşti a trecut, ne pregătim pentru meciul cu
Victoria Brăneşti, pe care trebuie să-l câştigăm, deoarece
aveam mare nevoie de puncte. Chiar dacă vremea este nefavorabilă, trebuie să ne adaptăm la condiţii, trebuie să facem
tot ce este posibil să ne impunem în duelul de luni seara,
pentru că avem nevoie şi de moral, şi de încredere. Deşi mai
există şi unele probleme de lot, pentru că ne lipsesc trei
jucători, sper ca aceia care vor intra pe teren să-i înlocuiască cu brio pe ceilalţi. Ţin să mulţumesc pentru aprecierile
după întâlnirea cu Steaua Bucureşti, sper ca pe viitor să nu
dezamăgesc şi să continui să joc cât mai bine la Universitatea Craiova. Suntem puţin dezamăgiţi, puteam scoate măcar
un egal, ne pare rău pentru suporterii care au venit şi au
îngheţat pentru noi”, a declarat Alexandru Ologu.

După ce Liga I şi-a reluat activitatea pe parcursul săptămânii trecute, a venit vremea ca şi Liga a
II-a să repornească la drum. Primul meci s-a desfăşurat aseară, de
la ora 19:00, între C.S. Mioveni şi
Voinţa Sibiu, urmând ca restul partidelor să se dispute sâmbătă, de la
ora 11:00. Duelul care încheie prima rundă din acest an are loc duminică, la ora 12:00, între Delta
Tulcea şi Ceahlăul Piatra Neamţ.
Poate cea mai importantă ştire dinaintea începutului returului ediţiei
de campionat 2010/2011 este cea
conform căreia Săgeata Năvodari (locul 2 în seria B1), ViitorulConstanţa (locul 5 în B1) şi U.T.Arad (locul 5 în B2) au fost în-

ea din ţară sau străinătate.
Până atunci însă, talentatul
„vârf” al Ştiinţei nu va face
altceva decât să se afle în vizorul câtorva formaţii şi de pe
Bătrânul Continent, una dintre ele fiind FC Toulouse, al
cărei manager s-a aflat şi duminică seara în tribunele stadionului „Ion Obleme nco”.
“Cu Ali Rachedi mă cunosc de
foarte mult timp. În anul 1994
am făcut primul turne u în
Franţa, el cunoaşte foarte
bine Universitatea Craiova,
iar dincolo de asta îl iubeşte

considerate pe teren propriu pe stadionul „Municipal”, din Drobeta
Turnu Severin. Deşi era anunţată
ca favorită la startul sezonului comeptiţional, Petrolul Ploieşti a încheiat turul pe poziţia secundă, cu
28 puncte, la două „lungimi” distanţă faţă de liderul surprinzător
Voinţa Sibiu. La egalitate cu „petroliştii” se găseşte pe locul 3 Dacia
Mioveni, urmată de F.C. Bihor (26
puncte) şi U.T.Arad (24 puncte,
fără drept de promovare). Se anunţă
astfel o luptă încinsă pentru promovarea în prima ligă, pe lângă cele
patru formaţii amintite putând să mai
pună probleme Politehnica Iaşi (locul 7, 21 puncte) sau ALRO Slatina (locul 6, 22 puncte).

IERI
UNIREA Urziceni – F.C.M. TÂRGU MUREŞ
0-1 (0-1)
Au marcat: A marcat: Iencsi ‘13
* partida DINAMO Bucureşti – PANDURII Târgu Jiu s-a disputat
după închiderea ediţiei.

SÂMBĂTĂ
OŢELUL – RAPID
GLORIA – SPORTUL
CFR Cluj – F.C. TIMIŞOARA

ora 14:30
ora 17:00
ora 19:00

DIGISPORT
GSPTV
DIGISPORT

DUMINICĂ
GAZ METAN – ASTRA
STEAUA – F.C. BRAŞOV

ora 16:00
ora 20:00

GSPTV
DIGISPORT

ora 18:00
ora 20:30

GSPTV
DIGISPORT

LUNI
„U” CRAIOVA – VICTORIA
F.C. VASLUI – „U” Cluj

CLASAMENT
M
V
E
OŢELUL Galaţi 19
13
3
F.C. TIMIŞOARA 19
9
10
F.C. VASLUI
19
10
5
RAPID
19
9
6
DINAMO
19
9
5
STEAUA
19
9
5
GAZ METAN
19
8
6
CFR Cluj
19
7
7
ASTRA Ploieşti 19
5
9
F.C.M. Tg. Mureş 20
6
5
F.C. BRAŞOV
19
4
9
“U” Cluj
19
5
6
“U” CRAIOVA 19
5
5
GLORIA Bistriţa 19
5
5
VICTORIA
19
4
7
PANDURII
19
4
6
UNIREA
20
4
6
SPORTUL
19
3
1
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Î
3
0
4
4
5
5
5
5
5
9
6
8
9
9
8
9
10
15

G
26-14
33-22
27-18
29-12
41-31
26-16
24-19
31-25
20-20
20-30
17-23
22-34
23-22
21-27
25-33
17-28
12-24
19-35

P
42
37
35
33
32
32
30
28
24
23
21
21
20
20
19
18
18
10

