C

M

Y

K

WWW.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Anul XXII, Nr. 6494marţi, 8 martie 2011  16 pagini  0,80 lei

SC Pieţe şi
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capete

Radu Berceanu,
atac vehement la
Monica Macovei

Târgul
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Craiova e, din
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Angajată a DSP Dolj, reţinută
pentru trafic de influenţă
Procurorii Serviciului Teritorial Craiova al
DNA au dispus, ieri după-amiază, reţinerea, pe o
perioadă de 24 de ore, a Manuelei Militaru, economist în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică
(DSP) Dolj, pentru trafic de influenţă în formă
continuată. Într-un dosar în care cercetările au
fost desfăşurate împreună cu ofiţerii Serviciului
Judeţean Anticorupţie Dolj, cu sprijinul tehnic al
SRI Dolj, procurorii anticoruptie au stabilit că,
pe parcursul anului trecut, Manuela Militaru a cerut şi a primit de la opt denunţători suma totală de 27.000 euro şi 3.000 lei, susţinând că are
influenţă asupra unor persoane cu funcţii de conducere de la Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă Craiova, Direcţia de Sănătate Publică Dolj sau
Garda de Mediu Dolj, în scopul angajării unor
persoane ca asistent medical sau economist. Manuela Militaru urmează să fie prezentată Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă, şi, întrucât există indicii că numărul persoanelor înşelate de femeie este mult mai mare, persoanele interesate să se constituie părţi vătămate în dosar sunt aşteptate la sediul DNA - Serviciul Teritorial Craiova sau la sediul Serviciului
Judeţean Anticorupţie Dolj din cadrul DGA, după
cum a precizat comisar-şef Ionel Gone.

CARMEN ZUICAN

Cu ocazia zilei de 8 MARTIE,
conducerea Departamentului pentru
Învăţământul Preuniversitar al PSD
Craiova urează tuturor
doamnelor şi domnişoarelor
„La mulţi ani!”
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ
DE APĂ JIU
Acum, în prag de primăvară,
doresc să adresez tuturor doamnelor şi domnişoarelor cele mai
sincere urări de sănătate şi fericire, împletite cu alese sentimente de preţuire.
Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi
spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni.
Fie ca primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu
bucurie şi cu parfumul tuturor florilor sale. Vă
doresc un 8 Martie cât mai frumos! La MultiAni!

Director,
Cosmin CĂLIN
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 8 martie 2010-anunþat de BNR
1 EURO ...................... 4,2065 ............. 42065
1 lirã sterlinã............................4,8961....................48961

1 dolar SUA ................. 3,0001 ......... 30001
1 g AUR (preþ în lei) ... 138,6583 ...... 1386583

METEO
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Bãsescu: Bãtãlia cu evaziunea fiscalã ºi A cincea rundã de negocieri
evazioniºtii trebuie sã continue tot mai apãsat privind scutul antirachetã,
azi, la Bucureºti

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat luni la ºedinþa de bilanþ a
Ministerului Public, cã bãtãlia cu
evaziunea fiscalã ºi evazioniºtii trebuie sã continue „tot mai apãsat,
mai fãrã menajamente”, menþionând cã orice ban furat statului este
un atac la siguranþa socialã. ªeful
statului a precizat cã în CSAT s-a
stabilit cã evaziunea a devenit o
vulnerabilitate la adresa securitãþii
naþionale. „Bãtãlia cu evaziunea fis-

calã ºi evazioniºtii trebuie sã continue tot mai apãsat, mai fãrã menajamente”, a spus Bãsescu, arãtând cã nimic nu slãbeºte mai mult
un stat decât diminuarea resurselor financiare la care are dreptul.
Potrivit preºedintelui, orice ban
furat statului este un atac la siguranþa socialã, la siguranþa funcþionãrii instituþiilor „ºi, de ce nu, la
moralã”. „Vreau sã ºtiþi cã în continuare bãtãlia pentru diminuarea

evaziunii fiscale rãmâne o mare
prioritate”, a continuat Bãsescu.
Totodatã, preºedintele a mai spus
cã ar mai da o ºansã Gãrzii Financiare ºi ANV, pe care le-ar menþine
pânã la 31 decembrie pentru a da
proba capacitãþii lor de a avea o
activitate eficientã, el precizând cã
atunci când o instituþie merge prost
nu o desfiinþezi, ci o faci sã funcþioneze. Conform unui proiect de
hotãrâre, Guvernul va desfiinþa
Garda Financiarã ºi Autoritatea
Vãmilor, iar atribuþiile acestora vor
fi preluate de ANAF, a cãrei activitate va fi structuratã pe colectarea
ºi administrarea veniturilor bugetare, inspecþia fiscalã, operaþiuni
vamale, operaþiuni de gardã financiarã ºi structuri suport. Prezent
luni la bilanþul Ministerului Public,
ºeful statului a spus cã nu ºtie dacã
va fi „partizantul” acestui proiect,
adãugând cã va trebui sã vadã toate
argumentele. Traian Bãsescu a
menþionat însã cã el ar mai da o
ºansã acestor instituþii ºi le-ar lãsa
pânã la 31 decembrie sã dea proba
capacitãþii lor de a deveni eficiente.
„Nu cred cã atunci când o instituþie
merge prost pânã la urmã o desfiinþezi. Trebuie sã o faci sã funcþioneze”, a mai spus preºedintele.

A cincea rundã de negocieri pe
tema participãrii României la sistemul de apãrare antirachetã are loc,
astãzi, la Bucureºti, discuþiile urmând sã se axeze în continuare pe
negocierea cadrului juridic, informeazã MAE. Delegaþia românã va
fi condusã de secretarul de stat
Bogdan Aurescu ºi va avea o componenþã interinstituþionalã. Delegaþia SUA va fi condusã de Frank
Rose, adjunctul asistentului Secretarului de stat pentru controlul armamentelor. „Cele douã delegaþii
vor continua, pe fondul rezultatelor
pozitive ale rundelor anterioare, negocierea cadrului juridic care va reglementa cooperarea bilateralã în do-

Parlamentarii PDL vor asista din salã la votul pe moþiunea de cenzurã
Purtãtorul de cuvânt al PDL, deputatul Sever Voinescu, a anunþat cã parlamentarii Coaliþiei vor fi prezenþi în salã la toate momentele
legate de procedura parlamentarã a angajãrii
rãspunderii pe Codul Muncii, dar cã nu vor
participa la votul asupra moþiunii de cenzurã a
USL. „Evident cã moþiunea de cenzurã va pica,
nu va întruni numãrul necesar de voturi pentru înlãturarea Guvernului ºi, în ceea ce ne
priveºte, vom urma acelaºi comportament

politic pe care l-am avut ºi la celelalte moþiuni
pentru a arãta clar cã ‘Uniunea Socialistã’ nu
are majoritate în Parlament ºi nu-ºi poate impune punctul de vedere socialist în acest moment în Parlamentul României”, a declarat
deputatul PDL, la finele ºedinþei de ieri a Biroului Permanent Naþional. Invitat sã precizeze dacã acest comportament presupune ca, la
moþiunea de cenzurã, parlamentarii PDL sã stea
în bãnci fãrã sã voteze într-un fel sau altul,

Voinescu a rãspuns: „Cel mai probabil. Vom fi
prezenþi la toate momentele asumãrii rãspunderii ca un partid ºi ca o coaliþie responsabilã
ºi vom arãta clar cã suntem acolo. Vom pune
în evidenþã încã o datã faptul cã Uniunea Socialistã nu are forþa politicã sã impunã un alt
guvern”. Premierul Emil Boc va angaja, astãzi,
în Parlament rãspunderea Guvernului pe Codul Muncii, iar USL a anunþat deja cã va depune o moþiune de cenzurã.

USL a adoptat decizia oficialã privind
introducerea moþiunii de cenzurã
Conducerea Uniunii Social-Liberale (USL) a adoptat, în ºedinþa de
luni, decizia oficialã privind introducerea moþiunii de cenzurã împotriva Guvernului Boc la momentul angajãrii rãspunderii pentru legea de modificare a Codului muncii, a declarat preºedintele Partidului
Social Democrat (PSD), Victor
Ponta. Potrivit acestuia, USL avea
obligaþia de a încerca, prin moþiunea de cenzurã, sã opreascã adoptarea ”Codului Boc, un cod care
va duce doar la trei rezultate - salarii mai mici, ºomaj mai mare ºi
firme falimentate”. Preºedintele
PSD a adãugat cã toate cele trei
efecte ale aplicãrii ”Codului Boc”
se regãsesc ºi în titlul moþiunii de
cenzurã al USL. „Este a 11-a pro-

cedurã de angajare a rãspunderii.
Guvernul Boc, în cei doi ani de
activitate, a depãºit, din acest punct
de vedere, toate guvernele din ultimii 20 de ani adunate la un loc, o
procedurã cu totul ºi cu totul anormalã, care denotã un Guvern fãrã
susþinere ºi incapabil sã-ºi treacã
prin Parlament, prin majoritatea
parlamentarã legi importante pentru þarã, incapabil de a dialoga cu
partenerii sociali”, a spus liderul
social-democrat. Victor Ponta a
precizat cã prin procedura angajãrii rãspunderii, aºa cum s-a întâmplat ºi în trecut, se reglementeazã
domenii importante ale societãþii.
Liderul social-democrat a adãugat
cã parlamentarii PSD, PNL ºi PC
vor vota moþiunea de cenzurã, adã-

ugând cã opoziþia se aºteaptã ca
„mãcar o parte dintre parlamentarii puterii sã aibã curaj ºi demnitate
în acest al 12-lea ceas, sã se ridice
din bãnci împotriva ordinelor de
partid ºi sã-ºi facã datoria faþã de
cei care i-au trimis în Parlament ºi
cei care îi vor judeca, cel mai târ-

ziu anul viitor, la momentul alegerilor”. Întrebat ce ºanse de reuºitã
crede cã va avea moþiunea de cenzurã, Ponta a afirmat cã actualul
Guvern nu trebuie dat jos pentru
cã aºa vor cei de la PSD, PNL sau
PC, ci pentru cã aceasta este dorinþa a 90% dintre români.

meniul apãrãrii antirachetã”, precizeazã MAE. Aurescu ºi Frank Rose
vor avea de asemenea o întrevedere separatã pentru discutarea aspectelor de securitate de interes comun.
Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii a aprobat, la 4 februarie 2010,
invitaþia pãrþii americane, transmisã de Preºedintele SUA, Barack
Obama, privind participarea României la dezvoltarea abordãrii adaptive în etape a sistemului de apãrare
antirachetã din Europa. Noua abordare garanteazã acoperirea integralã a teritoriului României împotriva
posibilelor ameninþãri reprezentate
de rachetele cu razã scurtã sau
medie de acþiune.
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SC Pieţe şi Târguri,
un monstru cu trei capete
Societatea Pieţe şi Târguri ar putea avea trei
directori în loc de unul. La cei doi şefi numiţi de
PDL, s-ar putea adăuga şi fostul director,
Gheorghe Călinoiu, care a contestat decizia
prin care a fost demis. Dacă instanţa de judecată îi dă dreptate, ar fi pentru a doua oară când
se întoarce director.
că. Ca atare, dac ă şi ac eastă sentinţa îi va fi favorabilă, pe Gheorghe Călinoiu nu-l împiedică nimic
să revină pe post, devenid cel deal trei director al societăţii.
Gheorghe
Călinoiu
Gheorghe Călinoiu are şanse
mari să revină în fruntea pieţelor
craiovene. Fostul director al defunctului Serviciu de Adminis trare a Pieţelor şi T ârgurilor, actualmente SC Pieţe şi Târguri SRL, a
contestat în instanţă decizia prin
c are mu nic ipalitatea a dec is
schimbarea sa din funcţie. „M-am
simţit îndreptăţit să revin cu o
nouă acţiune în instanţă atâta timp
cât motivele pentru care am fost
demis sunt aceleaşi pentru c are
am mai fost înlăturat o dată”, a
declarat Gheorghe Călinoiu. Fostul director mizează pe o logică
simplă: cum în primul proc es a
avut câştig de cauză, e foarte posibil să obţină acelaşi rezultat ş i în
alt doilea, care are o cauză identi-

„Eram o persoană
care îi încurca”
Fostul director al pieţelor spune
că întreaga operaţiune de transformare a serviciilor în societăţi comerciale nu este decât o metodă
prin care PDL a încercat să preia
controlul. Călinoiu este de părere
că ţinta acestor transformări în srluri este ca să-şi poată plasa oamenii în posturi-cheie, lucru care era
îngrădit de legislaţia pentru sistemul bugetar. „Nu imposibilitatea de
a menţine angajaţii era problema,
ci imposibilitatea de a face angajările pe care şi le doreau. Când am
plecat e din serviciu, erau vacante
posturi-cheie, cel de şef la achiziţii
şi şef la personal. Între timp, au
reuşit să le ocupe, cu oamenii lor”.
Potrivit lui Călinoiu, această manevră a fost începută odată cu de-

miterea sa, „eu fiind întotdeauna
văzut ca o persoană care îi încurca, şi atunci m-au dorit afară”.

Legume cu TVA
Călinoiu susţine chiar că reorganizarea pieţelor este o măsură cum
nu se poate mai proastă şi din alt
punct de vedere. Principalul efect
negativ îl vor resimţi, în opinia acestuia, craiovenii de rând care merg
zilnic în pieţe să-şi cumpere legume şi fructe. „Odată cu transformarea în societate comercială, SC
Pieţe şi Târguri trebuie să suporte
singură şi taxa pe valoare adăugată.
Cum o va acoperi? Taxând-o comercianţilor, tarabagiilor, ţăranilor
care vând în piaţă”, a spus acesta.
Călinoiu a explicat că, pentru a-şi
scoate aceşti bani, şi comercianţii
vor fi nevoiţi, la rândul lor, să aplice TVA la produse. Urmare a acestui fapt ar fi că fiecare kilogram de
fructe, chiar şi fiecare legătură de
pătrunjel care sunt la vânzare nu pot
să mai rămână la acelaşi preţ, ci cu
24% mai scumpe.

Demis de două ori
Gheorghe Călinoiu a devenit director la Pieţe şi Târguri în 2002,
la propunerea PSD. A avut o carieră liniară până spre sfârş itul
mandatului trecut, când a fost adus
în faţa comisiei de disciplină, imputându-i-se că a folosit angajaţi
de la pieţe pentru a-şi ridica vila
personală. La un control ulterior,
informaţiile nu s-au verificat. Acuzele au continuat şi în mandatul

următor, Gheorghe Călinoiu fiind
învinuit de managment deficitar şi
destituit din func ţie, în august
2008. Fostul director a contestat
această decizie în instanţă şi a obţinut câştig de cauză, astfel că în
decembrie 2008 şi-a reluat postul.
În vara lui 2010, Gheorghe Călinoiu a fost scos din organigramă
pentru a doua oară, reproşându-ise acelaşi managment deficitar.

LAURA MOŢÎRLICHE

PUZ-urile aprobate după noi reguli

Modificări bune „în principiu”,
discutabile „în amănunt”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului vine cu o Ordonanţă de Urgenţă prin care
introduce o serie de reglementări referitoare la
dezvoltarea urbanistică şi patrimoniul construit,
în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. Ieri, în cadrul unei con-

Autorităţile statului vor ca prin
aceste modificări să intervină la
nivelul prac tic ilor urbanismului
derogatoriu care au făcut posibilă
apariţia unor cons trucţii ieşite din
decorul zonei în care au fost edificate. Consilierul local recunoaşte
că era necesară o actualizare a cadrului legal în domeniu, însă, studiate în amănunt, şi noile măsuri
au c âteva puncte slabe. „Modifi-

carea din lege spune practic că nu
mai poate face nimeni planuri de
urbanism zonal. În principiu, nu
e o măsură greşită, pentru că avem
nişte planuri vec hi, dar ea dispune c ă oric e cons trucţie pe c are
vrei să o ridici, oricât de mică, va
avea nevoie de un plan de urbanism zonal. PUZ-ul nu mai poate
fi făcut de cetăţean, ci de Primărie, care îl face pentru tot cartie-

rul, trebuie să-l treacă în bugetul
de investiţii pentru anul respectiv
şi s ă organizeze licitaţii. Primăria
nu are voie s ă facă plan urbanistic zonal, dacă s uprafaţa studiată
nu depăşeşte 5.000 de metri pătraţi. Sunt câteva modificări ş i în
ceea ce priveşte şi realizarea documentaţiilor de urbanism, ceea ce
e benefic deoarece până acum,
prin exc esele unora, s -au construit, de exemplu, clădiri înalte
în ciuda faptului că arealul nu permitea acest lucru. Dacă ar fi să
aplicăm, însă, această lege s -ar
produce următorul fenomen –
dacă există o zonă industrială de
mici dimensiuni al cărei proprietar doreşte să o transforme în
zonă de cons trucţie de locuinţe,
nu poate fac e această modificare
dac ă suprafaţa nu are 5.000 de
metri pătraţi. Legea e buna în

ferinţe de presă, consilierul municipal PNL Emil
Ştefârţă a vorbit despre modificările produse de
ordonanţă, dar şi despre efectele Ordinului ministrului de resort privind consultarea publică
obligatorie, în ceea ce priveşte avizarea planurilor de urbanism şi autorizarea construcţiilor.

princ ipiu dar dacă es te să o luăm
în amănunt va avea drept rezultat
o blocare a industriei de construcţii în oraşul Craiova”, a declarat
Emil Ştefârţă.

Publicul informat şi consultat
în aprobarea unui PUZ
Alesul local a vorbit şi despre
Ordinul de ministru care dispune
o metodologie de informare şi consultare a publicului pentru planurile de urbanism zonal. „Această procedură presupune formarea unei
comisii în cadrul Primăriei, care să
se ocupe de identificarea publicului-ţintă, de informarea şi chestionarea acestuia, urmând să ajungă
la o concluzie, de care să ţină cont
Consiliul Local în momentul în care
votează. Comisia se va ocupa de
trimiterea scrisorilor de informare
către un public-ţintă care nu se ştie

încă după ce criterii se va determina, apoi se va ocupa de amplasarea pe terenul care urmează să
fie utilizat, ca urmare a întocmirii
unei documentaţii de urbanism, a
panourilor care să anunţe cetăţenii
că se lucrează. De acord că oamenii trebuie să fie întrebaţi, dar simplul fapt de a adresa întrebări oamenilor din vecinătate nu este suficient pentru ca Primăria să dea
un aviz de oportunitate în conformitate cu direcţia de dezvoltare a
oraşului”, a mai spus consilierul
municipal. Cele mai multe critici nu
s-au îndreptat s pre modificările
instituite, c i spre „lentoarea” cu
care acestea sunt puse în aplicare,
având ca efect „întârzierea documentaţiilor de urbanism care sunt
pe drumul de a fi aprobate în Consiliul Local”.

LAVINIA ILINA

4 / cuvântul libertãþii

marþi, 8 martie 2011

eveniment

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

A înjunghiat douã persoane în “Cave”
U

n tânãr de 22 de ani, din Craiova, a fost
arestat preventiv, duminicã seara, fiind
acuzat de tentativã de omor calificat. Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au
stabilit, în urma cercetãrilor, cã acesta a înjunghiat douã persoane, în noaptea de sâmbãtã/
duminicã, într-un conflict petrecut în barul
“Cave” din cartierul craiovean Rovine.
O ieºire în oraº programatã pentru a sãrbãtori o zi de naºtere, s-a
sfârºit foarte urât pentru mai mulþi
craioveni. Cãtãlin Florin Tudoricã,
de 22 de ani, din Craiova, a vrut sã
sãrbãtoreascã în avans ziua de naºtere a prietenei sale, care era, de
fapt, ieri. Profitând de faptul cã era
week-end, sâmbãtã seara a trecut
pe la ea pe acasã, au bãut împreunã câteva pahare, apoi au decis sã
iasã în oraº. Au ales barul “Cave”,
din cartierul craiovean Rovine. Au
consumat ºi aici bãuturi alcoolice,
iar în jurul orei 02.00, între Tudoricã ºi alþi doi consumatori aflaþi în
bar, s-a iscat o ceartã. Tânãrul, cãruia alcoolul ºi niºte substanþe etnobotanice pe care le-ar fi consu-

mat, din câte au afirmat niºte clienþi,
i-au cam luat minþile, a scos rapid
un cuþit ºi i-a înjunghiat pe cei doi,
apoi ºi-a luat prietena ºi a plecat.
Victimele, Marius Ion Duºcã, în
vârstã de 26 de ani ºi Ionicã Borcaº, de 34 de ani, s-au ales cu mai
multe lovituri, care le-ar fi putut fi
fatale dacã la faþa locului n-ar fi
fost solicitatã rapid o ambulanþã.
Asta pentru cã unul dintre rãniþi a
fost lovit în zona hemi-toracicã ºi
la cap, iar cel de-al doilea la picior,
alegându-se cu artera femuralã secþionatã. Pe baza declaraþiilor martorilor, poliþiºtii l-au identificat pe
tânãr, acesta fiind dus la sediul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
pentru audieri. Procurorul de caz

Barul “Cave” este renumit pentru faptul cã, pe 15 noiembrie
2009, Nicu Palici, de 37 de ani, din Craiova, dupã ce ºi-a omorât prietena, pe Florina Mihai, de 35 de ani, a pus-o într-un
sicriu ºi a adus-o la barul respectiv. Bãrbatul a fost luat de
poliþiºti ºi procurori direct din bar, a fost arestat, ulterior luându-se mãsura internãrii sale la Spitalul de Psihiatrie ºi Mãsuri
de Siguranþã Jebel, din judeþul Timiº.

a dispus reþinerea acestuia pentru
24 de ore, iar duminicã seara a fost
prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivã, instanþa eliberând pe numele sãu
mandat pentru 29 de zile pentru
tentativã de omor calificat. “În
urma conflictului, petrecut pe fon-

dul consumului de alcool, victimele
s-au ales cu leziuni care le-au pus
vieþile în primejdie ºi care necesitã
16-18 zile de îngrijiri medicale, dupã
cum rezultã din concluziile preliminarii ale raportului întocmit de
medicii legiºti. Ca urmare a acestui fapt, s-a dispus reþinerea auto-

Razie
Razie în
în Craiova
Craiova
În noaptea de duminicã/luni, poliþiºtii craioveni de
la toate Secþiile din municipiu, au organizat o acþiune
cu efective mãrite pentru combaterea faptelor antisociale, a infracþionalitãþii stradale, dar ºi pentru asigurarea unui climat de ordine ºi siguranþã civicã. Oamenii legii au vizat în primul rând barurile ºi discotecile
din municipiu, dar au fost constituite ºi filtre rutiere,
unde au fost oprite pentru verificãri peste 200 de autovehicule. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, timp de
aproximativ patru ore cât a durat razia, între 22.00 ºi
02.00, oamenii legii au descins la 69 de baruri ºi discoteci, au legitimat 470 de persoane, 123 dintre acestea fiind controlate sumar de arme albe. Au fost aplicate 37 de amenzi, în valoare de 5.959 lei ºi s-au întocmit douã dosare de cercetare penalã.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în timpul acestor
activitãþi, un echipaj de siguranþã publicã al Secþiei 6
Poliþie Craiova, ce patrula pe strada “Siretului” din

municipiu a observat un autoturism Opel Astra care a
efectuat o manevrã neregulamentarã. “Poliþiºtii au
efectuat semnale regulamentare de oprire, însã conducãtorul auto a refuzat sã opreascã, motiv pentru
care s-a pornit în urmãrirea acestuia. Au fost solicitate ºi alte echipaje aflate în serviciu, astfel cã auto-

vehiculul respectiv a fost blocat pe strada Sadu. Conducãtorul auto a fost imobilizat ºi condus la sediul
Poliþiei pentru verificãri”, ne-a declarat agent Amelia
Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Poliþiºtii
au stabilit cã “fugarul” este Marian Ruºeþ, de 19 ani,
din Craiova, iar în urma verificãrii în baza de date a
IPJ Dolj a rezultat cã acesta nu posedã permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule, astfel
cã i-au întocmit dosar penal.

rului, apoi s-a solicitat ºi s-a obþinut de la instanþã mandat de arestare preventivã pentru comiterea
infracþiunii de tentativã de omor
calificat”, ne-a declarat purtãtorul
de cuvânt al Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, procuror Magda Bãdescu.

Viitoare poliþistã din
Craiova, medaliatã la lupte
O elevã a ªcolii de Agenþi de Poliþie „Vasile Lascãr” Câmpina, în prezent aflatã în practicã la Compartimentul de Ordine Publicã al Secþiei 3 Poliþie Craiova a câºtigat, la acest
sfârºit de sãptãmânã, mai multe medalii la Campionatul Naþional de Quinda – un sistem de luptã chinezesc. La aceastã
competiþie, desfãºuratã la Bucureºti, în perioada 4 - 6 martie, la care au participat peste 300 sportivi, craioveanca Adriana Iulia ªtefan a obþinut locul I la douã categorii de luptã,
un loc II la o altã probã ºi un loc III la proba “Tradiþional
Extern fãrã Arme”. Tânãra, în vârstã de 20 ani, este membrã a Clubului Sportiv Wu Quan Lee Craiova ºi practicã
acest sport de la vârsta de 6 ani. De asemenea, viitoarea
poliþistã urmeazã sã participe la campionatul european din
Sankt Petersburg din Rusia ºi are la activ multe alte titluri,
între care ºi cel de vicecampioanã europeanã la secþiunea
full contact, categoria 52 kg fete, câºtigat anul trecut.
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Radu Berceanu, atac vehement la Monica Macovei
MIRCEA CANÞÃR

Nu discursul este punctul forte al senatorului de Craiova, Radu Berceanu,
preºedintele PDL Dolj. Deºi sistematic
are grijã sã ºi-l orneze cu câte o figurã
de stil, uneori vioaie ºi reþinutã. În
schimb, este extrem de abil ºi îºi pregãteºte atent atacul asupra adversarului,
identificându-i zonele nevralgice. Dacã
nu câºtigã, are grijã sã nu piardã. În noiembrie, anul trecut, dupã câteva lovituri primite succesiv, la scurt interval de
timp, a obþinut fãrã mare gãlãgie încã
un mandat de lider al PDL Dolj, fãrã de
care risca sã fie marginalizat. A lucrat
subtil ºi eficient, cum s-a spus, refuzând ce i se hãrãzise.
Între Radu Berceanu ºi Monica Macovei nu s-au prea
legat discuþii de-a lungul timpului. Din varii motive. Erau
poziþionaþi în tabere diferite. ªi în avantaj cert de imagine
ºi credibilitate pãrea eurodeputatul Monica Macovei. Asta
era o premisã a meciului care avea sã aibã loc la Consiliul
Naþional de Coordonare al PDL. Unde Radu Berceanu
nici nu i-a luat în seamã pe Sever Voinescu ºi Cristian
Preda, subevaluându-i în discursul sãu, pe marginea respingerii prin vot a propunerilor de modificare a Statutului
PDL, venite din partea grupului reformator. Nu e mai puþin
adevãrat cã eurodeputatul Cristian Preda chiar a avut un
discurs fad, indigest, arogant ºi suficient, reuºind sã se
facã singur antipatic, pentru cã nu înþelegea mecanisme-

le de funcþionare ale partidului. Þina aleasã de Radu Berceanu a fost chiar Monica Mocovei, port-drapelul grupului de intelectuali, de recentã extracþie al partidului. „Sunt o persoanã care în genere nu reuºeºte sã tacã. (...) Prin 1981,
când unii erau procurori comuniºti ºi
lucrau cu Securitatea, eu am fost propus sã fiu exclus din PCR cã aveam
gura asta mare”. Dupã care, captivând
asistenþa, ºi-a recalibrat discursul, ºi a
amintit despre cicatricele colectate în bãtãliile politice. A vorbit covingãtor ºi simplu, pe placul celor prezenþi, fãrã alaiul
de platitudini solemne. ªi-a nuanþat chiar
criticile la adresa Monicãi Macovei, opinând cã ar merita sã facã parte din conducerea partidului. Dumincã seara, la
Realitatea TV, a rezistat prin capacitatea de atenþie ºi improvizaþie, fãrã complexe, în faþa rafinaþilor analiºti politici,
Miruna Munteanu ºi Emil Hurezeanu,
demonstrând cã nu se pierde uºor, chiar
atunci când încaseazã. Este marea lui
calitate. Finalmente, a scos-o bine la capãt. De la o vreme, Radu Berceanu a
evitat pe cât posibil orice combinaþie în
teritoriu, nu s-a complicat cu unul sau

cu altul ºi s-a pierdut în lumea de alt calibru a Capitalei,
unde carapacea de om politic versat l-a fãcut imun la
etichete nefavorabile. Teoretic, dupã CNC al PDL, Radu
Berceanu pare cã ºi-a redobândit alura de politician, ofilitã la un moment dat. A spus cã nu-ºi mai doreºte o funcþie de ministru, ceea ce e greu de crezut, dar a lãsat sã se
înþeleagã cã se aflã, alãturi de alþi grei, în spatele lui Vasile
Blaga, împins spre funcþia de preºedinte al partidului. Poate
cã Monica Macovei avea dreptate cu introducerea criteriilor de integritate în Statutul PDL, însã nu a ºtiut sã-ºi
susþinã cauza. „Partidul trebuie sã aibã grijã ca ideile politice sã fie promovate ºi duse la oameni de persoane credibile, ori o persoanã trimisã în judecatã pentru fapte de
fraudã, corupþie sau diverse fapte grave, nu are aceastã
credibilitate. Este ca ºi cum vine un chirurg într-o salã de operaþie cu mâinile
murdare ºi îl lãsãm sã opereze”. Numai
cã, între teoria ei vidã ºi viaþa politicã,
este o mare discrepanþã. Corectitudinea
politicã nu pare sã iubeascã iradierea elitistã, cu prestanþa ei muzealã. Voturile,
fiindcã despre aºa ceva discutãm, se
adunã cu pragmatismul politicienilor
care poartã cicatrice ºi cunosc „tehnicile de luptã”. Radu Berceanu pare din
nou pe val, la nivelul PDL, dupã ce nu
puþini îl dãdeau casat, iar el însuºi pãrea bântuit de gândul deºertãciunii.

Negocieri în PDL: Flutur, Ungureanu, Negoiþã
ºi Frunzãverde îl vor susþine pe Blaga
Lupta pentru putere în PDL a
ajuns la negocierile finale, noteazã
“Gândul”, menþionând cã Vasile
Blaga va fi susþinut de cãtre Gheorghe Flutur, Liviu Negoiþã, Traian
Ungureanu ºi Sorin Frunzãverde,
iar Emil Boc de cãtre Cristian Boureanu, Roberta Anastase, Raluca
Turcan ºi Teodor Baconschi. Întrun articol publicat de “Gândul” se
precizeazã cã Elena Udrea este candidatã pentru una din funcþiile de
vicepreºedinte ºi, pe de altã parte,
cã este posibilã ºi o moþiune a celor trei “reformiºti”, Macovei, Cristian Preda ºi Sever Voinescu.
“Primul care ºi-a stabilit echipa este Vasile Blaga, actualul se-

cretar general mizând pe sprijinul a patru secunzi, pe care îi
doreºte primvicepreºedinþi. Liderul PDL Suceava, Gheorghe Flutur ºi eurodeputatul Traian Radu
Ungureanu sunt cei care au bãtut deja palma cu Blaga, dupã cum
au confirmat pentru «Gândul»
surse din conducerea partidului.
Curtat iniþial de Cotroceni pentru
a candida cu propria moþiune,
primarul Sectorului 4, Liviu Negoiþã, s-a raliat ºi el în spatele
fostului ministru de Interne, urmând sã þinteascã funcþia de
primvice. Cel de-al patrulea aghiotant este ºi piesa de bazã a candidaturii lui Blaga: preºedintele

PDL Caraº-Severin, Sorin Frunzãverde”, se aratã în material.
Publicaþia precizeazã cã deºi se
va arunca în bãtãlia pentru ºefia
partidului cu propria-i moþiunea,
intitulatã “Dreapta românã”, Frunzãverde ar urma sã-ºi gãseascã locul tot în tabãra lui Blaga, care îi
va oferi acestuia susþinerea pentru
funcþia de prim-vicepreºedinte.
Indiferent de formula în care
îºi vor prezenta moþiunile ºi de
componenþa grupului de promovare, pedeliºtii mai au la dispoziþie ºase sãptãmâni pentru a-ºi
anunþa oficial candidatura la ºefia
partidului. Confruntarea finalã va
avea loc pe 14 mai.

Sesiune de depunere a cererilor, pentru Mãsurile 1.2.3 ºi 3.1.3.
Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit (APDRP)
desfãºoarã, pânã la 31 martie a.c.,
cea de-a unsprezecea sesiune de
depunere a cererilor de proiecte
aferentã Mãsurii 1.2.3. ºi, totodatã, cea de-a ºasea sesiune pentru
Mãsura 3.1.3. din cadrul PNDR.
Fondurile disponibile pentru Mãsura 123 “Creºterea valorii adãugate a produselor agricole ºi forestiere” sunt de 130.000.000 de
euro, suma maximã nerambursabilã care poate fi acordatã pentru
finanþarea unui proiect din cadrul
acesteia fiind de 3.000.000 Euro.
În ceea ce priveºte fondurile alocate pentru Mãsura 3.1.3. “Încurajarea activitãþilor turistice”,
acestea se ridicã la 85.000.000 de
euro ºi sunt defalcate pe componente. În acest caz, suma maximã nerambursabilã care poate fi

acordatã pentru finanþare este de
200.000 de euro.
În Dolj, proiectele pentru Mãsurile 1.2.3. ºi 3.1.3. se pot depune fie la sediul Oficiului Judeþean fie la Centrul Regional de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit (OJPDRP-CRPDRP), în intervalul orar 09.00–14.00. Solicitantul de finanþare trebuie sã îndeplineascã cerinþele de conformitate ºi eligibilitate menþionate în
cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecãrei mãsuri. Procedura de
selecþie va fi afiºatã pe site-urile
www.apdrp.ro, www.madr.ro ºi
la CRPDRP Craiova, respectiv
OJPDRP Dolj. Termenul limitã de
depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentã Mãsurilor 1.2.3. ºi 3.1.3. este 31 martie
2011, ora 12.00. Anunþarea rezultatelor pentru cererile de finanþa-

re depuse în cadrul acestei sesiuni se va face dupã aprobarea
Raportului de Selecþie. APDRP va
notifica în scris ºi prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro ºi www.madr.ro toþi solicitanþii privind rezultatul evaluãrilor cererilor de finanþare depuse
de cãtre aceºtia la sediile APDRP.
Informaþii detaliate privind accesarea ºi derularea Mãsurilor
1.2.3. ºi 3.1.3., din cadrul PNDR,
sunt cuprinse în „Ghidul Solicitantului”, care se distribuie gratuit.
De asemenea, doljenii interesaþi de
obþinerea de fonduri nerambursabile, pentru dezvoltare ruralã, prin
PNDR, pot contacta CRPDRP 4
Craiova (telefon: 0251/406.402;
0251/406.401; email: crpdrp4craiova@apdrp.ro) sau OJPDRP Dolj
(0251/413.331).
ANA-MARIA GEBÃILÃ

6 / cuvântul libertãþii

marþi, 8 martie 2011

social

Sunt semne cã Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna va scãpa de comasare
Despre încercarea unui fost director
al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna, Cornel Ivan, de a comasa
unitatea am scris la începutul acestei
luni în articolul cu titlul “Cum s-a încercat comasarea Spitalului de la
Leamna prin adrese false”. Arãtam
atunci cum Cornel Ivan a venit în întâmpinarea comasãrii, reuºind sã convingã mai mulþi angajaþi sã semneze
Un prim pas pentru salvarea
unor spitale de la comasare a fost
fãcut în momentul în care Asociaþia Oraºelor din România (AOR) a
semnat o minutã cu secretarul de
stat în Ministerul Sãnãtãþii, Cristian Irimie, care prevede cã spitalele din România nu vor mai fi desfiinþate de Ministerul Sãnãtãþii. „În
documentul semnat, se stipuleazã
cã: «Ministerul Sãnãtãþii va propune un set de indicatori pentru eficientizarea spitalelor din reþeaua
autoritãþilor locale, pe care acestea se angajeazã sã îi respecte, în
baza unui plan de mãsuri convenit
de ambele pãrþi». Deocamdatã se
aºteaptã criteriile de comasare. La
noi CJ Dolj a înþeles situaþia ºi cred
cã nu se va ajunge la o variantã de
comasare. Sperãm sã salvãm spitalul pentru cã, aºa cum am mai

un tabel prin care declarau cã sunt de
acord cu aceastã mãsurã. Adresa cu
semnãturile celor 74 de angajaþi a fost
trimis Ministerului Sãnãtãþii, folosind
în mod fraudulos antetul CJ Dolj. Din
pãcate pentru Cornel Ivan ºi din fericire pentru cei 119 angajaþi ai Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna sunt
tot mai multe semnale cã aceastã unitate nu va mai fi comasatã.

spus în ultimul timp, comasarea nu
este oportunã ºi cred cã s-a înþeles în sfârºit acest lucru”, a declarat dr. Marius Matei managerul
Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna.

Criterii minime obligatorii
pentru clasificarea spitalelor

Ministerului Sãnãtãþii a pus în
dezbatere publicã pe site-ul instituþiei proiectul privind metodologia de clasificare a spitalelor în
funcþie de competenþã, precum ºi
criteriile minime obligatorii pentru
clasificarea spitalelor în cinci categorii. Conform proiectului de act
normativ, în termen de 30 de zile
de la data intrãrii în vigoare a ordinului, spitalele vor fi obligate sã
solicite, în scris, direcþiei de sãnãtate publicã din aria administrativ

teritorialã unde îºi desfãºoarã activitatea, clasificarea în noile condiþii. Cererea unitãþilor ar trebui sã
fie însoþitã de o fiºã de autoevaluare de a cãrei corectitudine ºi
realitate a datelor înscrise ar rãspunde managerul unitãþii solicitante. Pe baza acestor documente,
direcþia de sãnãtate publicã va supune aprobãrii ministrului Sãnãtãþii categoria în care spitalul este
clasificat.

„Ideea este sã creãm un centru
de excelenþã în boli respiratorii
la Dolj”

Spitalul de la Leamna a primit
personalitate juridicã în anul 1973
ca urmare a decretului 296/
12.05.73 privind decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeþean Dolj. A funcþionat sub

denumirea de Sanatoriu TBC
Leamna pânã la data de 27.01.2001
când prin Ordinul MSF nr. 99 s-a
transformat în Spitalul Judeþean de
Pneumoftiziologie Leamna. Este
adevãrat cã pânã când nu a intrat
în patrimoniul Consiliului Judeþean
Dolj investiþiile au fost inexistente.
„Este adevãrat cã o perioadã mare
de timp nu s-au fãcut investiþii în
acest spital, dar la aceastã orã situaþia este mult schimbatã. Au fost
fãcute nenumãrate investiþii ºi pot
aminti de staþia de epurare a apei
care este vitalã, staþia de filtrare a
rezidurilor. S-a investit într-o centralã termicã proprie a spitalului pe
bazã de combustibil gazos, pentru
cã Încãlzirea era din anii ’60 pe

Au strâns bani pentru o tânãrã cu piciorul amputat

pãcurinã. În perioada 2007-2008
clãdirea a fost reabilitatã din punct
de vedere termic. Anul acesta
avem o serie de investiþii ºi vorbesc despre dotãri cu aparaturã
care va aduce spitalul la niºte norme deosebite din punct de vedere
al spitalelor de boli respiratorii. Ideea este sã creãm un centru de excelenþã în boli respiratorii la Dolj
care sã deserveascã întreaga regiune. ªi acum prin ceea ce facem
spitalul deserveºte pacientul tuberculos din întreaga regiune. Vom
instala prin programul «Casa Verde» 40 de panouri solare, o investiþii din fonduri europene”, a mai
spus dr. Marius Matei.
MARIN TURCITU

Gest umanitar din spatele gratiilor
P

entru al patrulea an consecutiv deþinuþii de la Penitenciarul de
Minori ºi Tineri din Craiova reuºesc sã aducã o razã de speranþã în sufletul unei persoane suferinde. Cu doar o zi înainte de 8 Martie
– Ziua Internaþionalã A Femeii, aceºtia au dãruit unei fete ºansa de a
merge din nou, dupã ce în urmã cu câþiva ani ºi-a pierdut un picior
din cauza unui teribil accident rutier. Cu banii colectaþi în urma campaniei „Un mãrþiºor de suflet”, tânãra va primi o protezã nouã.
Timp de mai bine de trei luni, nouã deþinuþi de la Penitenciarul de Minori au depus
eforturi serioase pentru a confecþiona un
numãr cât mai mare de mãrþiºoare, care mai
apoi au fost puse în vânzare în unitãþile de
învãþãmânt craiovene. Desigur, în baza faptului cã a fost vorba de o campanie umanitarã fiecare cumpãrãtor a oferit bani dupã
propriile posibilitãþi financiare. În final, s-au

strâns în jur de 5.000 de lei care vor fi folosiþi în sprijinul unei tinere din Craiova, cu
piciorul amputat dupã ce a fost lovitã de o
maºinã chiar pe trecerea de pietoni. „Suntem la finalul unei campanii care a avut drept
scop ajutorarea unei fete din Craiova. Banii
vor ajunge la un caz social. Este vorba de o
tânãrã cu piciorul amputat, a cãrei protezã
trebuie periodic ajustatã. Costurile sunt destul de mari pentru familia acesteia având în
vedere cã este nevoie în plus ºi de un tratament. Poate la fel de important pe lângã ajutorul financiar a fost, însã, ºi sprijinul moral, faptul cã acei oameni ºtiu acum cã nu
sunt singuri”, a declarat Ramona Budihalã,
reprezentant al Fundaþiei „Cuvântul care Zideºte”, asociaþie cu un aport esenþial în cadrul acestui act umanitar.

3.000 de mãrþiºoare confecþionate pentru
5.000 de lei colectaþi
Dupã un periplu de câteva sãptãmâni prin

ºcolile ºi liceele craiovene, campania „Un
mãrþiºor de suflet” s-a încheiat ieri cu o
festivitate ce a avut loc chiar la penitenciar.
De la eveniment nu au lipsit reprezentanþi
ai instituþiilor partenere în cadrul acestui
proiect, Fundaþia „Cuvântul care Zideºte”
ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, directori, profesori de religie ºi elevi din instituþiile de învãþãmânt craiovene în care sa derulat aceastã ediþie a campaniei umanitare. Întâlnirea a fost un prilej numai bun
pentru organizatori de a trage linie ºi de a
anunþa rezultatele acestei acþiuni: aproximativ 3.000 de mãrþiºoare confecþionate ºi
peste 5.000 lei colectaþi. «Anul acesta am
reuºit sã implicãm în aceastã activitate un
numãr de nouã persoane private de libertate. Alãturi de reprezentanþii Inspectoratului
ªcolar ºi de cei ai Fundaþiei „Cuvântul care
Zideºte” am dus la bun sfârºit acest demers.
A fost o conlucrare pe toate planurile, un
gest venit din inimã pentru cã participarea
s-a fãcut pe bazã de voluntariat, iar cei care
au realizat mãrþiºoarele au dat dovadã de
multã determinare», a spus Daniel Barbu,
purtãtor de cuvânt al Penitenciarului de
Minori ºi Tineri din Craiova.

Au lucrat mai mult de opt ore pe zi,
timp de trei luni
De altfel, deþinuþii nu au ezitat nicio clipã
sã dea o mânã de ajutor fiind impresionaþi
de drama fetei pentru care au confecþionat
mãrþiºoarele. Chiar dacã au lucrat mai mult
de 8 ore pe zi, acum se declarã mulþumiþi

de ce au realizat. E drept, cu modestie spun
cã se putea ºi mai bine ºi cã suma colectatã putea sã fie mai consistentã. Efortul lor
este, însã, cu atât mai mult de apreciat cu
cât ºi pentru materialele folosite - imortele,
flori ºi petale uscate - s-a muncit destul de
mult. Din motive financiare, pentru a reduce pe cât posibil costurile, încã din vara
anului trecut, tinerii au semãnat flori în
curtea penitenciarului, care au fost utilizate apoi ca materie primã pentru realizarea
acestor mãrþiºoare. „Ni s-a propus sã facem asta ºi ne-am implicat, mai ales cã este
vorba de o faptã bunã pe care putem s-o
facem ºi noi. Ne-a ajutat ºi pe noi pentru
cã timpul a trecut mai uºor. Sperãm sã-i
fie de ajutor gestul nostru. Oricum noi decât am confecþionat mãrþiºoarele, mai mult
au contribuit cei care au dat banii”, a mãrturisit Marius Gãman, deþinut la Penitenciarul de Minori ºi Tineri din Craiova.
RADU ILICEANU
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„The Euro Exhibition”
Joi, 10 martie, va fi inaugurată
„The Euro Exhibition”, eveniment
care va fi găzduit până pe 27 mai
2011 de Banca Naţională a României. Această expoziţie a fost concepută de Banca Centrală Europeană (BCE) şi este găzduită la Sucurs ala Munic ipiului Bucureş ti a
B.N.R. (Bucureşti, str. Lipscani, nr.
16). Intrarea este liberă şi va fi deschis publicului larg între orele 8-18
de luni până vineri. Bazându-se pe
tehnici multimedia, Expoziţia euro
le oferă vizitatorilor o experienţă
practică legată de moneda unică.
Obiectivul principal al acestei expoziţii itinerante este familiarizarea
publicului european cu bancnotele
şi monedele euro, precum şi cu elementele de siguranţă ale acestora,
într-un mod captivant şi interactiv.
Expoziţia cuprinde şapte module
bilingve: „Bancnote” (un modul dedicat caracteristicilor generale ale
bancnotelor euro şi un altul care
oferă informaţii privind producţia şi
circulaţia bancnotelor euro), „Monede”, „Elemente de siguranţă”,
„Colţul copiilor” şi „Istoria banilor”
(două module dedicate palpitantei
evoluţii istorice a noţiunii de bani).
O varietate de elemente inovatoare,
special concepute, transformă vizitarea expoziţiei într-o călătorie
agreabilă de 45 de minute în universul fascinant al bancnotelor şi

monedelor euro. Vizitatorii îşi vor
putea îmbunătăţi astfel cunoştinţele despre euro ca monedă fiduciară, delectându-se cu jocuri pe calculator şi observând elementele de
siguranţă în imagini de mari dimensiuni. Până în prezent, expoziţia a
fost găzduită de Slovacia, Spania,
Italia, Germania, Luxemburg, Polonia şi Estonia. După popasul de la
Bucureşti, expoziţia itinerantă îşi va
continua călătoria prin Uniunea Europeană.

Euro este moneda unică a 330
de milioane de europeni
Bancnotele şi monedele euro au
fost puse în circulaţie la data de 1
ianuarie 2002, marcând o schimbare substanţială în viaţa de zi cu zi
a cetăţenilor din ţările zonei euro.
Aceasta a reprezentat o operaţiune
logistică de amploare, care a presupus producerea şi distribuirea a
15 miliarde de bancnote euro în
vederea înlocuirii bancnotelor naţionale – un număr suficient pentru a
acoperi suprafaţa a 15 000 de terenuri de fotbal! În prezent, euro este
moneda unică a 330 de milioane de
europeni din cele 17 ţări care constituie zona euro (Belgia, Germania,
Estonia, Irlanda, Grecia, Spania,
Franţa, Italia, Cipru, Luxemburg,
Malta, Ţările de Jos, Austria, Portugalia, Slovenia, Slovacia şi Finlan-

da) şi a devenit un simbol tangibil
al succesului Europei. Aproximativ 13 miliarde de bancnote se află
în circulaţie, la ora actuală, în zona
euro şi în afara acesteia, estimându-se că, în termeni valorici, un
procent de până la 20% din totalul
bancnotelor euro este utilizat în afara zonei euro. Seria bancnotelor
euro c uprinde şapte cupiuri (5
EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR,
Grafica bancnotelor euro este inspirată din stilurile arhitecturale
100 EUR, 200 EUR şi 500 EUR),
dimensiunile acestora fiind cu atât care au caracterizat şapte perioade din istoria culturii europene:
• clasic, pe bancnota de 5 EUR;
mai mari cu cât valoarea lor este
• romanic, pe bancnota de 10 EUR;
mai ridicată.
• gotic, pe bancnota de 20 EUR;
Concepţia grafică
• renascentist, pe bancnota de 50 EUR;
În luna februarie 1996, Institu• baroc şi rococo, pe bancnota de 100 EUR;
tul Monetar European, precurso• arhitectura în oţel şi sticlă a secolului al XIX-lea, pe bancnota
rul Băncii Centrale Europene, a lande 200 EUR;
sat un concurs privind grafica
• arhitectura modernă a secolului al XX-lea, pe bancnota de
bancnotelor euro. Pentru a evalua
500 EUR.
propunerile de elemente grafice
preselectate, a fost realizat un sonEuropean a ales seria câştigătoare,
mare, Eurosistemul se află în prodaj de opinie la nivel european, reconcepută de Robert Kalina, gracesul de elaborare a celei de-a doua
zultatul acestuia indicând că tema
fician de bancnote la Oesterreichisserii de bancnote euro. Elementele
„Epocile şi stilurile Europei” era
che Nationalbank.
grafice ale noilor bancnote vor preconsiderată cea mai reprezentatilua tema seriei actuale pentru a asiNoi
elemente
grafice
vă pentru Europa şi bogatul său
gura rec unoaşterea imediată a
Pentru a fi mereu cu un pas înapatrimoniu istoric şi cultural. În
bancnotelor euro. Cea de-a doua
intea falsificatorilor, Banca Centrală
luna decembrie 1996, pe baza reserie de bancnote (ES2) va fi inEuropeană, asemenea altor bănci
comandărilor din partea unui juriu
trodusă treptat, pe cupiuri. Se ancentrale, trebuie să îmbunătăţeasformat din experţi independenţi,
ticipează că prima cupiură din noua
că în permanenţă elementele de siprecum şi a rezultatelor sondajuserie va fi emisă în următorii ani.
guranţă ale bancnotelor. Prin urlui, Consiliul Institutului Monetar

Peste 50% -

credite de refinanţare
Persoanele fizice care deţin credite ipotecare pot beneficia acum
de oferta complexă de refinanţare
a Millennium Bank, care inc lude
opţiunea de a contrac ta un credit
ipotecar sau un credit de nevoi
personale cu ipotecă. „Millennium
Bank se adresează unui segment
de piaţă cu potenţial semnificativ,
pentru că, în prezent, c ei care au
credite ipotecare îşi reevaluează
costurile ş i cei mai mulţi dintre ei
decid că este mai eficient să-şi refinanţeze datoriile. Aproximativ
50% din aplicaţiile de c redite ipotecare pe care le-am înregistrat în
ultimul trimestru din 2010 au fost
de credite pentru refinanţare”, a
dec larat Eliza Erhan, Director
Dezvoltare Produse Retail la Mil-

lennium Bank. Banca oferă două
tipuri de produse, create pentru a
răspunde nevoilor specific e ale
clienţilor. Prima opţiune pentru
refinanţare este Creditul Ipotecar,
ce s e adresează c lienţilor care
dores c să-şi refinanţeze creditul
actual pentru a-şi reduce cheltuielile lunare cu rata. Împrumutul
poate fi acordat pe 30 de ani şi
finanţează până la 90% din valoarea garanţiei. Dobânda este variabilă si calculată în funcţie de Euribor/Robor la trei luni plus o marjă începând de la 5%.

Comision de analiză zero
A doua opţiune este Creditul
Millennium Bank de Nevoi Personale cu Ipotecă pentru Refinanţa-

re, un produs recent introdus în
oferta băncii. Împrumutul oferă
clienţilor posibilitatea de a beneficia atât de o rată mai mică - prin
refinanţarea unui credit ipotecar
contractat anterior – cât şi de o
sumă de bani suplimentară pentru
refinanţarea altor obligaţii financiare
sau pentru alte nevoi personale,
fără a fi necesară justificarea acestora. Ambele opţiuni de refinanţare beneficiază de comision de analiză zero până la finalul lunii iunie
2011. Valorile marjelor aplicate celor două tipuri de credite depind de
valoarea avansului şi de opţiunea
clienţilor de a-şi transfera veniturile la bancă. Clienţii beneficiază de
asigurare de viaţă gratuită şi de zero
comision de administrare.

Campania de publicitate care promovează oferta de refinanţare
a Millennium Bank este realizată împreună cu Holograf şi marchează cea de-a treia colaborare dintre bancă şi formaţia muzicală.
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Cătălin Ene, preşedinte CSL Craiova:

“Legea Educaţiei,
cea mai proastă din ‘90 până azi”

Peste 100 de studenţi din toată
ţara, afiliaţi la Alianţa Naţională a
Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), au protestat ieri
în faţa ministrului Educaţiei pentru a cere reprezentare 25% la alegerea rectorilor şi în consiliile de
administraţie ale universităţilor, precum şi eliminarea frecvenţei obligatorii la cursuri şi seminarii. Cu

toate că nu a participat la manifestările de la Bucureşti, preşedintele
Cluburilor Studenţeş ti Liberale
(CSL) din cadrul Centrului Universitar Craiova, Cătălin Ene, a declarat în cadrul unei conferinţe de
presă că este alături de colegii săi
care au ieşit în stradă să îşi ceară
drepturile, precizând că legea educaţiei este menită să defavorizeze
atât profesorii, cât şi studenţii. “Ca
preşedinte al Cluburilor Studenţeşti
Liberale Craiova, doresc să să spun
că sunt alături de colegii mei care
au ieşi în stradă cerându-şi drepturile, pe care legea educaţiei, atât
de prost făcută de guvernul portocaliu şi către ministrul Funeriu,
încearcă să le ia. Această legea a
educaţiei este o porcărie, este menită să defavorizeze nu doar profesorii ci şi studenţii, deoarece reprezentativitatea studenţilor este
mai scăzută, drepturile studenţeşti
sunt îngrădite prin această lege a
educaţiei. Îi dedic o piesă domnu-

lui minis tru Funeriu –
“They don’t care about
us” - o piesă celebră din
repertoriul lui Mic hael
Jackson, pentru această
sfidare prin care Guvernul şi ministerul educaţiei,
prin această lege impertinentă, îşi bate joc de drepturile studenţeşti”, a spus
Ene. Liderul CSL Craiova
a afirmat că e convins de
faptul că ministrul Educaţiei nu ar putea să supravieţuiască nici măcar o
săptămână dintr-o bursă
studenţească. “Îl invit pe
ministrul Funeriu să trăiască măcar o săptămână
din burs ele s tudenţeşti,
care s unt oricum foarte
mici şi pe care domnia sa
doreş te să le reduc ă. Nu prin
această măsură ne încurajează pe
noi, pe tineri, să continuăm şi să
încercăm să facem performanţe.

deloc educaţia românească. Este
cea mai proastă lege a educaţiei din
’90 până azi”, a conchis liberalul.

ALINA DRĂGHICI

Şase liceeni din Dolj
s-au calificat la Olimpiada
de Limbi clasice

170 de
elevi
craioveni
recrutaţi în
Şcoala de
Valori
AIESEC Craiova şi Şcoala de
Valori desfăşoară în perioada 7
martie- 6 aprilie a. c. proiectul
GROW, menit să ofere elevilor de
liceu din mediul local ocazia de a
lua parte la o serie de sesiuni de
pregătire care vizează cunoaşterea
de sine, dezvoltarea capacităţii de
luc ru în echipă, a abilităţilor de
comunicare şi a spiritului civic al
elevului. Stagiile s e derulează la
Casa de Cultură a Studenţilor din
Craiova şi vor fi susţinute în totalitate în limba engleză de stagiarul
străin de origine poloneză, Tomasz
Helm. Cursurile vizează teme despre managementul proiectului,
managementul resursei umane, diferenţele dintre oameni, discriminare, dar şi despre abilitatea de a
comunica în diferite situaţii. De
această formare vor beneficia 170
de elevi craioveni din licee precum
Colegiul Naţional „Carol I”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Liceul de Informatică „Ştefan Odobleja şi Grupurile şcolare „Traian
Vuia” şi „Matei Basarab”.

Ce face un tânăr student în ziua de
azi, un doctorand care nu mai are
dreptul să fie plătit pentru orele care
le predă? Nu încurajează absolut

Primele stagii sunt destinate
elevilor de clasa a IX-a
Ac tivităţile au debutat oficial
duminică, 6 martie a.c., printr-un
eveniment de deschidere, desfăşurat în Aula Buia, din incinta Facultăţii de Agronomie, pe parcursul
căruia elevii au avut oportunitatea
de a face cunoştinţă cu toţi membrii comitetului de organizare şi de
a viziona o prezentare a stagiarului
străin cu care vor avea ocazia să
interacţioneze timp de mai bine de
o lună. De asemenea, li s-a prezentat o mică parte din cultura de
echipă specifică AIESEC.
„AIESEC Craiova desfăşoară în
această perioadă ediţia destinată elevilor de clasa a IX a. Scopul proiectului este acela de a dezvolta abilităţile care nu sunt susţinute de sistemul educaţional. Stagiul de pregătire urmăreşte să dezvolte indivizi
cu o construcţie internă suficient de
puternică pentru a face faţă presiunilor sociale externe. În timpul cursurilor atenţia se concentrează pe
descoperirea punctelor tari şi slabe

ale fiecărei persoane şi de asemenea pe dezvoltarea de competenţe
şi aptitudini în domenii precum: înţelegerea capcanelor specific vârstei, abilităţi de comunicare şi cooperare, stima de sine. Toate aceste
lucruri se vor descoperi pe baza
unor activităţi interactive ce vor
cuprinde jocul. Dorinţa fondatorilor organizaţiei nonguvernamentale
Şcoala de Valori este de a dezvolta
o societate bazată pe valori a constituit punctul de plecare în crearea
conceptului Grow definit ca o alternativă educ aţională inovativă,
care vine în completarea curriculei
deja existente în şcoli şi care pune
accentul pe educaţia non-formală”,
a precizat Anca Mic, purtător de
cuvânt AlESEC Craiova.
Proiectul este structurat pe 4
module create în funcţie de necesităţile elevilor din fiecare an al ciclului liceal. Activităţile se desfăşoară cu sprijinului acordat de Parlamentul European şi de programul
Tineret în Acţiune, şi cel al partenerului principal BRD.

CARMEN RUSAN

Cătălina Vanghelie, Crina Miriam Creţu, Alina Florinela Dănilă
eleve în clasa a IX-a, a X-a şi respectiv a XI-a la Colegiul Naţional
„Fraţii Buzeşti” şi Alina Georgeta Miertescu clasa a XII-a la Colegiul
Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova s-au calificat la faza
judeţeană a Olimpiadei de Limbi clasice, secţiunea de Limba latină. Fetele
vor reprezenta Doljul în perioada 18-22 aprilie la olimpiada naţională ce
va avea loc la Deva. În echipă cu ele vor fi şi doi liceeni de la Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”, Radu Cornel Roiban,
Constantin Alexandru Fleancu calificaţi la acest concurs, însă la secţiunea de Greacă veche. Rezultatele obţinute de aceşti elevi sunt privite
de inspectorii şcolari de specialitate ca performanţe absolut necesare,
având în vedere că limbile clasice sunt foarte puţin studiate. Limba latină
apare în programa de clasa a VIII, iar la liceu continuă să fie predată
doar elevilor de la clasele de filologie şi în unităţile de învăţământ cu
profil teologic. Greaca este şi mai slab reprezentată în curriculum educaţional, fiind inclusă decât în orarul specializărilor teologice. De altfel, la
nivelul judeţului Dolj sunt doar şapte cadre didactice cu studii de specialitate, iar pe viitor va fi nevoie de tineri care să le continue activitatea.

CARMEN RUSAN
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Târgul „GAUDEAMUS”:
Craiova e, din nou, în... cărţi!
De zece ani, începutul (cel
puţin calendaristic...) al primăverii aduce la Craiova ultimele apariţii editoriale, dar
şi importante reduceri de preţuri în cadrul Târgului de Carte „GAUDEAMUS”. Organizat de Radio România, prin
echipa „Gaudeamus”, şi Radio „Oltenia” Craiova şi aflat
la ediţia a X-a, evenimentul
se desfăşoară în perioada 812 martie, în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, unde intrarea este liberă. Un bogat program de manifestări îşi aşteaptă publicul,
zilnic, între orele 10.00 şi
18.00: lansări şi prezentări de
cărţi, dezbateri, mese rotunde, concursuri. Deschiderea
oficială a Târgului are loc astăzi, ora 12.30, fiind transmisă în dire ct pe frecvenţele
Radio „Oltenia”.
Ediţia din acest an a Târgului de
Carte „GAUDEAMU” reuneşte, în 39
de standuri, 74 de participanţi (acoperind o suprafaţă de 384 mp), care
vor oferi iubitorilor de carte ultimele
apariţii editoriale, precum şi reduceri
de preţuri. În ciuda contextului socio-economic care a afectat şi piaţa
de carte, suprafaţa din acest an este
cu circa 10% mai mare faţă de ediţia
precedentă. „Este o dovadă a faptului că evenimentul are standarde foarte bune, că are credibilitate. Demonstrează încă o data încrederea pe care
editorii o au în noi”, explică Vladimi r Epstei n, d irecto ru l Târgu lu i
„GAUDEAMUS”.
Pe lângă oferta de carte (prezentată de Grupurile Editoriale „ART” şi
„Corint”, Editurile „Humanitas”, „Nemira”, „Paralela 45”, RAO, Didactică

Vladimir
Epstein, directorul Târgului
„GAUDEAMUS”:
«„Cărţile
foşnitoare” – o
expresie care îmi
place – există şi
vor exista. Sunt
citate studii
recente şi extrem
de credibile care
spun că, dintre
toate formulele
de combatere a
stresului, pe
locul întâi, de
departe, ca
procente, se află
lectura în
formula ei
clasică, după care
vin turismul şi
altele».

Mircea
Popspai,
directorul Radio
„Oltenia”:
«Târgurile
„Gaudeamus” de
până acum ne-au
făcut să credem
că în continuare
cartea pe suport
de hârtie rămâne
importantă
pentru aceia
care au plăcerea
lecturii. Internetul, în mod
deosebit, sau eBook-ul tot n-au
reuşit să
înlocuiască
bucuria lecturii
a ceea ce este
tipărit pe
hârtie».
Emi l Boroghină, preşedi nte de onoare al Târgului:
«Au fost manifestări importante, organizate nu numai la
Craiova, ci în mai multe centre culturale româneşti, care
după două-trei ediţii au eşuat. Această mare manifestare a
cărţii, primul dar făcut Craiovei la începutul primăverii, a
fost şi este însă un succes. Suntem extrem de bucuroşi că
şi Pedagogică, Curtea Veche Publishing, Centrul de Carte Străină Sitka,
„Prior & Books” ş.a.), Târgul îşi aşteaptă vizitatorii cu un bogat program
de evenimente – dezbateri şi discuţii
lit erare, concu rsuri, spectacole de
dans –, dar şi cu Tombola „GAUDEAMUS”. Tot aici vo r avea loc finala
zo nală a Concu rsului Naţio nal de
Lectură „Mircea Nedelciu” şi Concursul „Miss Lectura”. Mai mult, vizitatorii pot dona cărţi pentru bibliotecile rurale din Oltenia în cadrul proiectului „Cărţile se întorc acasă”.
Târgul de Carte „GAUDEAMUS”
s-a deschis pentru prima dată la Craiova în anul 2002, bucuria ajungerii

Studiu despre cetatea greacă şi eroii
tragici, lansat de actriţa Mirela Cioabă
Mirela Cio abă, una din tre cele mai strălucite actriţ e ale Naţionalu lui craiov ean, îşi
lan sează astăzi, ora 11.00, un s tud iu d esp re cetat ea g reacă şi exponenţii ei, ero ii
tragici. Int itulată „Singurăt atea eroul ui
tragic. Eschil , So focle, Euri pide”, cart ea
a apărut anul aces ta în Colecţia „Thalia” a
Ed iturii „Aius ” din Craio va, cu o Prefa ţă
de Cons tant in Paiu. Vorbesc des pre lucrare Xenia Karo , Alina Rece şi Nicolae Co ande, iar cei prezen ţi v or avea part e, b ineînţeles, de u n recital al act riţei.
«M irela Cioabă ne pro pune un stud iu
pe care îl socotim, fără ezit are, exemplar:
informaţie amplă, interp retare v iguros p ers on ală, part icipare d eseo ri afectiv ă la
tristeţile şi la b ucuriile – puţine – ale ero ilo r d esp re care n e p ovesteşte, p e care-i
înţ eleg e, îi explică şi îi apără cu tan dreţ e.
Remarcabila ţinută a s tilu lui, pen dulând între elegan ţa eseului ş i în gând urarea meditaţiei, păst rând , în acelaş i timp, rigo area co municării şt iinţ ifice,
căreia i se con feră îns ă şi virt uţi literare de încântăto are altitudine p oetică,
fac din lectu ra acest ei cărţ i un prilej de aleasă des fătare intelect uală»,
no tează Co nstantin Paiu.
Mirela Cioabă a urmat Institutul de Artă Teatrală din Bucureşti, la clasa
maestrului Octavian Cotescu. A debutat în rolul Ifigeniei din „Ifigenia în
Taurida”, de Goethe (regia Aureliu Manea, Teatrul de Stat Petroşani). Pe
scena Teatrului Naţional din Craiova a jucat, din 1982 şi până în prezent, în
spectacole care au adus gloria acestei instituţii. Este autoarea mai multor
partituri actoriceşti memorabile, atât pe scenă, dar şi în cinema.

edituri de prestigiu, care au venit aici de la prima ediţie a
Târgului, au continuat să răspundă invitaţiei organizatorilor şi cred că au fost foarte puţine care au renunţat pe
parcurs. Sunt convins că şi această ediţie va avea o paletă
diversă de carte şi se va ridica, din punctul de vedere al
încasărilor, la nivelul celor precedente».

la ediţia cu numărul zece fiind cu atât
mai mare pentru organizatori cu cât,
la începuturi, manifestării nu i s-a prevăzut un viitor de succes. «Au trecut o ediţie, două, trei şi lumea craioveană s-a convins că dacă vine cartea la noi acasă este un lucru benefic, iar cei care aveau îndoieli asupra
Craiovei intelectuale au început treptat să şi le spulbere. Dacă stăm să
socotim, se apropie de 140-150.000
numărul vizitatorilor de la ediţiile de
până acum, în fiecare an călcând pragul TNC între 10-11.000 şi 15.000 de
vizitatori. Sperăm că şi anul acesta
Târgul va atrage cât mai mulţi iubitori ai lecturii, mai ales că şi editurile

Programul
zilei de azi:
 Ora 12.30: Deschiderea oficială a celei de-a X-a ediţii a Târgului „GAUDEAMUS” Craiova. Transmisiune directă pe postul Radio „Oltenia”.
 Orele 11 .00-1 2.00, Editura
„Aius”: Lansarea cărţii „Singurătatea eroul ui tragic (Eschil, Sofocle,
Euripide)”, de Mirela Cioabă. Invitaţi: actori ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, studenţi şi
cadre didactice de la Departamentul
de Artă Teatrală al Facultăţii de Litere
din Craiova.
 Ora 13.00, Radio „Oltenia”
şi Editura „Scrisul Românesc”: Lansarea cărţilor „Tud or Gheorghe, în
umbra men est relul ui ”, de Mircea
Pospai, şi „Uneori femeile surâd”, de
Georgeta Tudor. Prezintă: prof. univ.
dr. Florea Firan, directorul Editurii
„Scrisul Românesc”.
 Ora 14.00, Radio „Oltenia”:
Recital de muzică folk şi chitară clasică susţinut de Bogdan Nicuşor (Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”), Teona Goreci şi Mihaela Patran. Moderator: Liliana Hinoveanu Ursu.

s-au adaptat la vremurile de criză: ştiind că banii oamenilor sunt mai puţini, preţurile cărţilor din Târg sunt mai
mici», a precizat Mircea Pospai, redactor-şef al Radio „Oltenia”.
«Vorbim despre al 61-lea Târg, cel
din acest an de la Craiova, din seria
„Gaudeamus”. Nu e uşor să rămâi întro astfel de cruciadă a culturii scrise,
în condiţiile în care ştim bine că bugetul populaţiei este cum este... Acum
vorbim despre a X-a ediţie, însă la începuturile acestei manifestări pronosticurile au fost extrem de rezervate. Ele
au fost date peste cap de căldura cu
care ne-a întâmpinat publicul craiovean», a adăugat Vladimir Epstein.

Ce se ascunde „În umbra menestrelului”
Tudor Gheorghe?
Dublă lansare de carte, as tăzi, la ora
13.00, în cadrul Târgului „GAUDEAMUS”:
maestrul Tudor Gheorghe şi soţia sa, Georgeta, au ales să îşi lanseze cărţile împreună. Dacă primul volum, de interviuri, are
caracter biografic, ilustrând viaţa marelui artist, cel de-al doilea, unul de poezii, este
dedicat tuturor femeilor şi oferit lor în dar
de 8 Martie. Alături de cei doi vor fi directorul Radio „Oltenia”, Mircea Pospai, şi
directorul Editurii „Scrisul Românesc” din
Craiova, Florea Firan.
„ Tudo r Gheo rg he, în umbra
menest rel ului ” s e in titu lează cartea cu caracter biog rafic a maest rulu i. Lucrarea reprezintă o serie de
in terv iuri realizate de M ircea Po spai, redact or-şef al Radio „Olten ia”,
în perioad a 2003-2005. « În febru arie 2003 am început la radio o emisiun e săptămânală care îl avea ca invitat pe Tudo r. În ap roape d oi ani
şi jumătate am realizat 115 ediţii de
scurt e interviuri cu maestrul prin in-

termediul emisiunii care se numea
„La t aifas cu Tud or Gheorg he”»,
pov esteşte Posp ai. Cart ea a apărut
în 2010, în Colecţia „Creat io” a Ed itu rii „Scrisu l Român es c”, ş i es te
st ruct urat ă pe 14 cap itole.
În cadrul aceluiaşi evenimen t,
Geo rget a Tu dor, soţ ia artis tulu i, îşi
lan sează primul volum de po ezii, intitu lat „ Uneori femeil e surâ d” .
«Nu su nt p oetă – su nt o act riţă
care iubeş te p oezia ş i un eori scrie

du pă ce o viaţ ă a recitat versurile
po eţilor lumii. Am st at ş i m-am întrebat cin e mai are n ev oie azi de
po ezie. Neaşteptat , d upă un recit al
cu poeziile mele, o t ânără d oamn ă,
frumoasă, a v enit la min e plângând
şi mi-a sp us: „Eu am nev oie de p oezie, eu! Scrie pen tru mine!”. Şi, ca
să nu mai plângă, am scris „Uneo ri
femeile su râd”. De ce uneori femeile su râd ? Pent ru că u neo ri plâng
prea mult» , a declară aut oarea.
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SUA: Cea mai
mare parte a
statului Ohio este
sub ape
Inundaþiile puternice provocate de ploile torenþiale ºi
topirea zãpezii în munþi, au
afectat cea mai mare parte a
statului american Ohio. Ca
urmare, vãile s-au transformat
în bazine, iar localitãþi întregi
ºi magistrale de transport au
ajuns sub ape, relateazã AP ºi
CNN. Autoritãþile evacueazã în
grabã locuitorii din zonele
afectate, în timp ce meteorologii
avertizeazã cã nivelul apei va
creºte pânã luni seara, dupã
care va începe sã scadã. În
urma calamitãþii naturale în
centrul teritoriul nord-american,
patru persoane au decedat de la
începutul lunii martie ºi pânã în
prezent. Furtunile însoþite de
rafale puternice de vânt, care
înainteazã cu o vitezã de pânã
la 100 km/orã ºi ploile abundente au lovit Midwest ºi au
provocat tornade în Indiana,
Kentucky ºi Tennessee.

SUA ar trebui sã
rãmânã implicate
în Afganistan

Ministrul american al
apãrãrii, Robert Gates, aflat
ieri în vizitã în Afganistan, a
declarat cã atât guvernul
american cât ºi cel afgan au
fost de acord cã forþele SUA ar
trebui sã rãmânã în Afganistan
ºi dupã 2014 - data la care este
prevãzutã retragerea trupelor
americane -, pentru a antrena ºi
consilia forþele afgane. Potrivit
oficialului american, trupele
care ar rãmâne pe teritoriul
afgan vor reprezenta doar o
micã parte din numãrul celor
aflate în prezent în Afganistan.
Robert Gates a fãcut aceste
declaraþii în faþa unui grup de
militari la baza americanã de la
Bagram. El a afirmat cã
Washingtonul ºi Kabulul au
început recent sã negocieze un
parteneriat în domeniul securitãþii, însã nu a dorit sã ofere
alte detalii.

Fiica lui Le Pen îl
depãºeºte pe
Sarkozy în
sondaje

Francezii au impresia cã
retrãiesc coºmarul din aprilie
2002, când în al doilea tur de
scrutin s-au calificat preºedintele Jacques Chirac ºi Jean Marie
Le Pen, tatãl lui Marine.
Franþa este mahmurã în acest
început de sãptãmânã, dupã ce
ziarul Le Parisien a publicat un
sondaj de opinie. Cifrele sunt
clare : Marine Le Pen, candidata Frontului Naþional, partid de
extremã dreaptã se situeazã pe
primul loc în opþiunile de vot
privind alegerile prezidenþiale,
cu 23%. Ea e urmatã de Nicolas
Sarkozy, actualul preºedinte ºi
de Martine Aubry, posibilã
candidatã a socialiºtilor, fiecare
cu câte 21%, scrie RFI.
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Libia: 12 morþi ºi peste 50 de
rãniþi în luptele din Ben Jawad
Cel puþin 12 persoane ºi-au
pierdut viaþa ºi alte peste 50 au
fost rãnite în luptele dintre insurgenþi ºi forþele loiale liderului
Muammar Gaddafi în localitatea
de coastã Ben Jawad, în estul Libiei, potrivit unui nou bilanþ furnizat ieri de o sursã spitaliceascã.
Un bilanþ precedent al unei surse
medicale indica ºapte morþi ºi peste 50 de rãniþi. Potrivit listei cu
victime, afiºatã la spitalul Ajdabiya, unde au fost internaþi majoritatea rãniþilor dupã violenþele de

duminicã, ºapte persoane au murit ºi alte 52 sunt rãnite. La spitalul Al-Jala din Benghazi, medicul
Isam Binour a declarat pentru AFP
cã alte cinci corpuri neînsufleþite
au fost aduse din Ben Jawad.
Morþii sunt toþi combatanþi voluntari, majoritatea din Benghazi, potrivit spitalului Ajdabiya. Duminicã au izbucnit lupte care i-au determinat pe insurgenþi sã se retragã din Ben Jawad, de unde ei sperau sã înainteze pânã în Syrta,
oraºul natal ºi fief al lui Gaddafi.

Franþa: Procesul fostului
preºedinte Chirac a fost Fostul preºedinte ceh
deschis în absenþa sa Vaclav Havel face apel la
o intervenþie militarã în Libia

Procesul ex-preºedintelui francez Jacques Chirac s-a deschis luni
dupã-amiazã, în absenþa fostului
ºef de stat, în faþa tribunalului corecþional din Paris, într-un caz de
angajãri fictive la primãria Parisului, relateazã AFP. Chirac (78 de
ani) este suspectat cã a permis, pe
când conducea primãria Parisului
(1977-1995), remunerarea unor
persoane care lucrau de fapt pentru partidul sãu politic, Adunarea
pentru Republicã /RPR, devenitã
Uniunea pentru o Miºcare Popularã, UMP/. Fostul preºedinte „nu
aºteaptã nimic de la audierea de
astãzi (luni), încã o datã este senin. Intenþia sa este de a veni mâine ºi sunt sigur cã va fi aici mâine”, a declarat avocatul sãu, Georges Kiejman. În sala arhiplinã au
luat însã loc alþi opt acuzaþi, o a
noua persoanã fiind reprezentatã de
avocat. Dosarul presupuselor lo-

curi de muncã fictive are douã
pãrþi: una - judecatã la Paris - referitoare la 21 de locuri de muncã
suspectate de complezenþã, iar alta
- judecatã la Nanterre (în apropiere de Paris) - având ca obiect ºapte
locuri de muncã ocupate de
membri permanenþi ai RPR. În
aceastã a doua parte, fostul premier ºi actual ºef al diplomaþiei
franceze Alain Juppe a fost condamnat în 2004, Jacques Chirac
fiind protejat la vremea respectivã
de imunitatea sa prezidenþialã. Primãria Parisului, consideratã principalul pãgubit, a renunþat sã se
constituie parte civilã dupã un
acord de indemnizare încheiat în
septembrie 2010 cu UMP ºi cu Jacques Chirac. Asociaþia de luptã împotriva corupþiei Anticor ºi mai
multe persoane particulare s-au
constituit însã în parte civilã pentru
a aduce dosarul în faþa instanþei.

Fostul preºedinte ceh Vaclav
Havel a fãcut apel la o operaþiune
militarã a þãrilor occidentale în Libia, în cazul continuãrii rãzboiului
civil în aceastã þarã, într-un interviu publicat ieri de cotidianul economic Hospodarske noviny. „În
special, dacã rãzboiul civil se prelungeºte, dacã Gaddafi se agaþã de
putere ºi comite noi crime, o operaþiune va fi necesarã”, a declarat
Havel, 74 de ani, dramaturg ºi fost
disident anticomunist. O astfel de
operaþiune „ar putea avea diferite
forme: ajutor pentru rebeli, blocadã
asupra spaþiului aerian sau atacuri
þintã împotriva locurilor unde se ascunde Gaddafi”, a spus el. Dând
ca exemplu atacul NATO în Serbia

în 1999, Havel a apreciat cã „anumite lucruri nu pot fi amânate prea
mult timp” ºi cã Occidentul „trebuie sã acþioneze rapid, privind spre
viitor cu inteligenþã”. Închis de mai
multe ori sub comunism, Vaclav
Havel a devenit în 1989 primul preºedinte necomunist al Cehoslovaciei ºi apoi al Republicii Cehe (din
1993 pânã în 2003), dupã despãrþirea paºnicã a acesteia de Slovacia.
Havel, care a comparat luna trecutã revoltele din þãrile arabe cu cãderea Cortinei de Fier în Europa în
1989, a declarat publicaþiei cehe cã
întreaga lume a vãzut greºit în
Gaddafi un „clovn” comic, în timp
ce el se dovedeºte a fi un „criminal nebun”.

Serbia ºi Kosovo - primele negocieri bilaterale directe
Serbia ºi Kosovo vor demara astãzi primele negocieri bilaterale directe, la Bruxelles,
mediate de UE, relateazã Sofia News Agency. Subiectele discutate vor fi chestiunea documentelor de identitate, a plãcilor de înmatriculare, trecerea graniþei administrative ºi
alte probleme de ordin practic. Cele douã
delegaþii vor fi conduse de Borko Stefanovici, director în Ministerul sârb de Externe,
ºi Edita Tahiri, vicepremier al Kosovo. „Este
o ocazie de a obþine reconcilierea istoricã din-

tre sârbi ºi albanezi ºi nu trebuie sã o ratãm”,
a spus ministrul sârb pentru Kosovo. Pe de
altã parte, ministrul sârb de externe, Vuk Jeremici, a cerut o anchetã serioasã asupra acuzaþiilor de trafic cu organe în Kosovo, ce ar
fi avut loc sub protecþia actualului premier
kosovar Hashim Thaci. „Aceastã anchetã este
de o importanþã extremã”, a subliniat Jeremici. Discuþiile Priºtina-Belgrad vor fi primele
de la declararea independenþei Kosovo, în
urmã cu trei ani.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova organizeazã concurs pentru ocuparea postului de fasonator mecanic (drujbist) pe data de
22.03.2011, ora 10.00. Relaþii la telefon:
0251/411.214, int. 16.
Consiliul de Administraþie al Societãþii Cooperative Meºteºugãreºti „DERMA LUX”
SCM, având în vedere prevederile Legii 1/
2005 privind organizarea ºi funcþionarea
cooperaþiei, convoacã Adunarea Generalã
extraordinarã a acþionarilor pentru data
de 25.03.2011 ora 15.30, ºi vs avea loc la
ComplexulMeºteºugãresc din Craiova, str.
Dimitrie Gerota nr. 1 B, cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Reducerea capitalului social.
2. Transmiterea în folosinþã cu platã a imobilizãrilor corporale devenite disponibile.
3. Diverse. În cazul în care nu vor fi întrunite condiþiile pentru ca Adunarea Generalã sã fie statutarã, ºedinþa se va reprograma pe data de 01.04.2011 în acelaºi loc
ºi la ora 15.30.
Consiliul de Administraþie al Societãþii Cooperative Meºteºugãreºti „DERMA LUX”
SCM, având în vedere prevederile Legii 1/
2005 privind organizarea ºi funcþionarea cooperaþiei, convoacã Adunarea Generalã ordinarã a acþionarilor pentru data de
25.03.2011, ora 12.30, ºi va avea loc la Complexul Meºteºugãresc din Craiova, str. Dimitrie Gerota nr. 1 B, cu urmãtoarea ordine
de zi: 1. Raportul administratorilor privind
activitatea economico-socialã a societãþii
„Derma Lux” SCM în anul 2010. 2. Contul
de profit ºi pierderi. 3. Raportul comsiei de
cenzori. 4. Raportul privind realizarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2010.
5. Raportul privind modul de îndeplinire de
cãtre administratori a obligaþiilor ce le-au
revenit potrivit contractelor de administrare. 6. Aprobarea programului economicosocial pentru anul 2011. 7. Aprobarea BVC
pentru anul 2011. 8. Aprobarea criteriilor de
performanþã pentru administratori, prevãzute în anexa 1 ºi 2 a contractului de administrare pentru anul 2011. 9. Aprobarea sistemului de salarizare pentru anul 2011. 10.
Aprobarea excluderii unor membrii cooperatori. 11. Diverse. În cazul în care nu vor fi
întrunite condiþiile pentru ca Adunarea Generalã sã fie statutarã, ºedinþa se va reprograma pe data de 01.04.2011 în acelaºi loc
la ora 12.30.
Direcþia Silvica Dolj organizeazã concurs
in data de 22.03.2011, ora 11:00, la sediul
D.S. Dolj, pentru ocuparea postului vacant
de consilier juridic. Relaþii privind: - modalitatea de verificare a competenþelor profesionale; - condiþiile de participare; - conþinutul dosarelor, ce se depun la sediul
D.S. Dolj, pânã in data de 18.03.2011, ora
14:00. Bibliografie, tematica si alte relaþii
se vor obþine la sediul D.S. Dolj, precum
si la nr. de telefon 0251/ 421.363.

„Proiect co-finanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã”.
Craiova, Martie 2011
Caracteristicile biocenozei din Complexul Lacustru Preajba-Fãcãi
Ariile naturale protejate reprezintã componente ale naturii sãlbatice, care trebuie protejate pentru conservarea
speciilor care le populeazã, în condiþiile unei dezvoltãri economice precare.
Pentru a realiza o dezvoltare durabilã este necesarã cercetarea, cunoaºterea ºi experimentarea teoriilor pentru
implementarea conceptului respectiv. Astfel, atât evaluarea ºi monitorizarea stãrii capitalului natural, cât ºi dezvoltarea cunoaºterii se poate realiza în cadrul unor zone pilot cum sunt ariile naturale protejate.
În urma analizãrii raportului intermediar privind “Evaluarea stadiului de conservare a habitatului de interes comunitar Preajba-Fãcãi”, în cadrul proiectului „Masuri educativ-ecologice si diseminarea informatiilor despre
ariile protejate privind Complexul Lacustru Preajba-Facai” cofinanþat de Uniunea Europeanã din Fondul
European de Dezvoltare Regionalã, prin Programul Operaþional Sectorial „Mediu”, se constatã cã în ceea ce
priveºte flora‚ þinând cont de particularitãþile fizico-geografice ºi ecologice se evidenþiazã douã zone distincte: flora
lemnoasã ºi ierboasã.
Flora lemnoasã este prezentã în special pe malul apelor, constituitã din specii caracteristice habitatului 92A0 - Zãvoaie cu Salix alba ºi Populus alba, în cadrul cãrora principalele specii lemnoase sunt reprezentate de Salix alba
(Salcie albã), Salix fragilis, Salix purpurea (Rãchitã roºie), Populus alba (Plop alb), Populus nigra (Plop negru)/
Flora ierboasã este reprezentatã din specii palustre ca: Typha angustifolia (Papurã), Typha latifolia, Phragmites australis (Stuf, Trestie), Thelypteris palustris (Ferigã de baltã), Elatine triandra (Piperul apelor), Iris pseudacorus (Stânjenei galbeni, Stânjenei de baltã), Schoenoplectus lacustris (Pipirig), Cyperus longus (Cãpriºor),
Carex elata (Rogoz), Stratiotes aloides (Foarfeca bãlþii), Butomus umbellatus (Crin de baltã), Ranunculus
repens (Floare de leac), etc., specii care definesc habitate ca: 1530* - Pajiºti ºi mlaºtini sãrãturate panonice ºi
ponto-sarmatice; 3130 - Ape stãtãtoare oligotrofe pânã la mezotrofe cu vegetaþie din Littorelletea uniflorae
ºi/sau Isoëto-Nanojuncetea; 6260* - Pajiºti panonice ºi vest-pontice pe nisipuri; 6440 - Pajiºti aluviale din
Cnidion dubii; 6510 - Pajiºti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis);
Observaþiile ornitologice, efectuate pe lacurile Complexului lacustru Preajba-Fãcãi, au avut ºi au drept scop
realizarea unei analize a avifaunei în strânsã legãturã cu cadrul abiotic natural, a inventarierii speciilor de pãsãri din
aceste areale, de a cunoaºte ºi proteja speciile de pãsãri din aria respectivã.
Lacurile sunt preferate de cãtre speciile de raþe ºi de cãtre liºiþe. În medie, pe suprafaþa acestor lacuri s-a remarcat
prezenþa a aproximativ 500 de exemplare de raþã mare, de-a lungul întregului sezon hiemal. De asemenea, s-au putut
observa aproximativ 300 de exemplare de liºiþã ºi 33 de exemplare de lebãdã de iarnã
Deºi numeroºi factori antropici tulburã echilibrul acestor ecosisteme (pãºunatul, arderea stufului, vânãtoarea, braconajul, pescuitul, turismul necontrolat, depozitarea necontrolatã a deºeurilor), populaþiile de pãsãri ce ierneazã pe
lacurile complexului lacustru Preajba-Fãcãi, se remarcã atât sub aspect calitativ, cât ºi cantitativ, arealul fiind propice
pentru iernat, datoritã condiþiilor climatice ºi a resurselor trofice bogate.
Dintre pãsãrile acvatice, întâlnim urmãtoarele specii care ierneazã pe apele complexului lacustru Preajba-Fãcãi:
Egretta garzetta - Egreta micã, cuibãreºte în colonii mixte, prin stuf sau sãlcii. Cele 3, pânã la 6 ouã sunt clocite
21-22 de zile. Puii stau în cuib o lunã. Egreta se hrãneºte cu peºti, lipitori, viermi, insecte, moluºte. Sensibilã la frig,
rãmâne la noi vara, dar existã exemplare ce pot fi zãrite ºi iarna. Îºi captureazã prada stând la pândã sau pãºind tiptil
prin apa micã. Este ocrotitã de lege.
Cygnus olor - Lebãda cucuiatã, în iernile calde, poate rãmâne la noi. Are gâtul unduitor, foarte mobil. Se hrãneºte
cu plante acvatice ºi insecte. Îºi face cuib în stuf vechi, din plante uscate. Femela depune 5-7 ouã, pe care le cloceºte
35 de zile. Bobocii pleacã din cuib a doua zi, urmându-ºi pãrinþii în ºir indian. Masculul devine ameninþãtor când îi
însoþeºte. Lebãda se obiºnuieºte uºor cu oamenii. Este ocrotitã de lege.
Anas platyrhynchos - Raþa sãlbaticã, este cea mai rãspânditã, mai mare ºi mai masivã dintre raþele de suprafaþã.
O întâlnim în toate bãlþile ºi lacurile, din þarã. Îºi face cuib din stuf, iarbã, pe grinduri, în scorburi de copaci, unde
depune 8-10 ouã pe puf ºi pene mici (interesant este cã, dacã i s-au luat ouãle, depune altele, dar mai puþine). Dupã
26 de zile, ies bobocii, care pleacã din cuib în aceeaºi zi, urmându-ºi mama. Ei pot zbura dupã 7-8 sãptãmâni. Raþa
se hrãneºte cu plante ºi animale acvatice. Este foarte activã noaptea.
Podiceps cristatus – Corcodelul mare, este un bun scufundãtor, ce consumã peºti mãrunþi, insecte, fire de iarbã,
seminþe. Activ atât ziua, cât ºi noaptea, corcodelul mare doarme pe apã. Rãspândit în toatã þara, mai frecvent în deltã,
corcodelul mare este un oaspete de varã, dar poate rãmâne ºi iarna. Are cuib plutitor, din plante verzi. Cloceºte 3-4
ouã, din care, dupã 25-30 de zile, ies puii gãlbui, cu dungi întunecate pe cap ºi gât, iar pe creºtet cu o patã roºie.
Fulica atra – Liºiþa, oaspete de varã, rãmâne la noi în þarã, în iernile blânde, în grupuri mari. Se scufundã frecvent,
iar, pentru a-ºi lua zborul, aleargã pe suprafaþa apei destul de mult. Se hrãneºte cu insecte, viermi, seminþe, bucãþi de
plante. Depune 4-5 ouã, din care ies, dupã 22 de zile, puii. Poate depune 2-3 rânduri de ouã pe an.
În urma analizãrii acestor aspecte putem concluziona cã Aria Naturalã Complexului Lacustru Preajba-Fãcãi aduce o contribuþie vitalã la conservarea resurselor naturale ºi are ca funcþie atât conservarea
eºantioanelor reprezentative de habitate naturale ºi diversitate biologicã, cât ºi menþinerea stabilitãþii ecologice a regiunilor care o înconjoarã. Ea poate fi un motor pentru dezvoltarea ruralã ºi valorificarea raþionalã
a zonelor marginale, pentru cercetare ºi supraveghere continuã, educaþie ºi conservare, turism ºi agrement.
Contact: Asociatia Dominou,Tel: 0744.636.776, fax: 0351.808.230,
e-mail: popescu03cristina@yahoo.com
Nume persoanã contact: Anduºa Cristiana POPESCU
Funcþie: Responsabil tehnic în cadrul UIP
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Direcþia Silvicã Dolj, str. “Iancu Jianu” nr. 19, Craiova, Doli
anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare
pentru planul: Amenajament Silvic Ocol Silvic Amaradia,
UP I Goieºti, UP II Fãrcaº, UP III Balota, ºi UP IV Viiºoara
- nu se supune evaluãrii de mediu ºi nici evaluãrii adecvate,
urmând a fi supus procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei etapei de
incadrare poate fi consultatã în zilele de luni-joi între orele
830 -16 00ºi vineri între orele 800-13 00 la sediul Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Craiova, str. “Petru Rareº”
nr.1, Craioova, la sediul Direcþiei Silvice Dolj, str. “Iancu
Jianu” nr, 19, Craiova, Dolj.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Craiova
(tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e – mail:
office@arpmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicãrii în mass-media

Direcþia Silvicã Dolj, str. “Iancu Jianu” nr. 19, Craiova, Doli
anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru
planul: Amenajament Silvic Ocol Silvic Periºor, UP I Verbicioara, UP II Rudari, UP III Târnava, ºi UP IV Fântânele –
planul nu se supune evaluãrii de mediu ºi nu se supune procedurii evaluãrii adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare
fãrã aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei etapei de incadrare poate fi consultatã în zilele de luni-joi între orele 830 -1600ºi
vineri între orele 800-1300 la sediul Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Craiova, str. “Petru Rareº” nr.1, Craioova, la sediul Direcþiei Silvice Dolj, str. “Iancu Jianu” nr, 19, Craiova, Dolj.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei
Regionale pentru Protecþia Mediului Craiova (tel:0251.530.010,
fax: 0251.419.035, e – mail:
office@arpmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice
de la data publicãrii în mass-media

ANIVERSÃRI

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.

Þin evidenþã contabilã. Tele- Particular, 3 camere, decofon: 0771/215.774; 0722/ mandate, trilateral, 2 bãi, 2
Doamnelor ºi domniºoa- 943.220.
balcoane, 88 mp, îmbunãrelor din Complexul Enertãþit, centralã proprie, AC,
getic Craiova le doresc tot
VÂNZÃRI
bucãtãrie mobilatã, 3 /4 K
binele din lume, sãnãtate,
38 Pãltiniº, 74.000 euro. TeGARSONIERE
bucurii ºi realizãri pe toalefon: 0744/776.124.
te planurile. C. Ghenea.
Vând garsonierã nouã, 43 mp, Vând apartament 3 camere
etaj I, balcoane, centralã pro- Craiova, zona Mc. DoMEDITAÞII
prie, termopane, parchet, greProfesor, meditez englezã sie, faianþã, parcare asigura- nald’s, 100 mp, an construiorice nivel, pregãtire teme, tã, negociabil. Telefon: 0722/ re 1991. Telefon: 0723/
748.850.
pregãtire examen clasa a- 753.922.
IV-a, BAC, 15 lei ºedinþa 2 Vând garsonierã decoman- Vând apartament 3 camere
ore. Telefon: 0728/015.441. datã 40 mp îmbunãtãþitã, decomandate, vedere trilaMeditez limba românã ori- mobilatã, etaj 3 cartierul Sã- teralã, îmbunãtãþiri, zona
ce nivel. Telefon: 0754/ rari, preþ 33.000 euro, nego- Sucpi, preþ negociabil. Telefon: 0761/601.424.
031.894.
ciabil. Telefon: 0747/288.878.
Vând apartament 3 camecamerã cãmin, preþ ne- re, etaj 3, cu îmbunãtãþiri,
PRESTÃRI SERVICII Vând
gociabil. Telefon: 0764/ Aleea Brâncuºi. Telefon:
Recrutez personal pentru a 002.974. (000225).
0745/628.542.
încheia orice tip de asiguraVând
garsonierã
zona
Lãpuº,
Vând apartament 3 camere
re. Comisioane atractive.
papicianghel@gmail.com- preþ negociabil. Telefon: parter, decomandat, Piaþa
0763/515.649.
Centralã sau schimb cu gar. Telefon: 0769/651.020.
Þinem evidenþã contabilã ºi
APARTAMENTE sonierã + diferenþã. Telefon: 0728/309.011.
transmit electronic declaraþii 2 CAMERE
fiscale. Telefon: 0770/
CASE
Vând apartament 2 camere
736.740.
semidecomandat vis-a-vis de
Editurã cãrþi ieftin!!! Telefon: spitalul Militar et.6 lift. Preþ Vând sau închiriez camerã la
casã. Telefon: 0757/ 427.566.
0760/266.341.
convenabil. Telefon: 0764/ Vând loc de casã 400 mp în
Instructor auto ºcolarizez 153 .424.
pentru permis auto – cat. B. Vând apartament 2 camere oraº, zonã bunã. Telefon:
Telefon: 0744/211.789; 0770/ decomandat, stomatologie, 0731/898.215.
Vând casã zona Mc.Donald’s.
333.559.
Calea Bucureºti, etaj 1 /4, su- Telefon: 0735/308.235.
Solicit angajare ca menajerã perîmbunãtãþit, 55.000 euro.
Vând casã Catargiu 3 camesau îngrijire copii. Telefon: Telefon: 0745/127.375.
re, bucãtãrie, baie, anexe,
0763/817.609.
Vând apartament 2 camere canalizare, gaze. Telefon:
Angajez colaboratori asigu- Craioviþa Nouã, etaj 2, zona
rãri obligatorii ºi facultative. Rachetã, preþ 30.000 euro. 0726/376.221.
Vând locuinþã în zonã centraTelefon: 0786/982.529; 0720/ Telefon: 0785/549.746.
lã, preþ negociabil. Telefon:
060.853.
Vând apartament douã came- 0760/611.311; 0351/436.619;
Doresc sã fac menaj dupã re decomandate, etaj 1, zona
ora 16.00 sau de douã ori pe garã. Telefon: 0744/753.616. 0758/431.292.
Vând casã. Telefon: 0747/
sãptãmânã. Telefon: 0768/
Vând urgent apartament cu 865.389; 0765/935.706.
086.574.
2 camere, decomandat,
Învãþãtoare ofer meditaþii etaj II, ultracentral. Telefon: Vând casã 23 km Craiova,
posibilitãþi apã, canalizare,
pentru ºcolari ºi preºcolari 0251/412.966.
cadastru, lângã dispensar, far(plus englezã). Telefon:
Vând apartament 2 camere. macie, 22.000 RON. Telefon:
0761/642.100.
Telefon: 0733/957.902.
0735/211.441.
Executãm curãþenie desãvârVând casã 4 camere, cãrãmiºitã apartamente – vile, insta- 3 - 4 CAMERE
laþii sanitare – canalizare, pre- Vând apartament 3 camere dã beci + anexe Novaci, jud.
þuri la înþelegere. Telefon: mobilat, 70.000 Euro Lãpuº Gorj. Telefon: 0751/400.571;
0351/464.044.
Argeº Telefon: 0770/ 317.820. 0721/502.557.

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 1 ha teren, tarlaua 58,
în zona gara Pieleºti, preþ 2
euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 4800 mp tarlaua 58, în
zona gara Pieleºti, preþ 4
euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua 55,
în zona Q-Fort Pieleºti, preþ
4 euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 4000 mp Iºalniþa, preþ
4 euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând teren 3000 mp Popoveni. Telefon: 0746/458.971.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie pomi pe marginea lacului Fântânele. Telefon: 0726/
376.221.
Vând teren 1235 mp zona
Preajba lângã zona de Agrement. Telefon: 0746/
929.354.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând teren 404 mp strada
“Pãltiniº” nr. 45. Telefon:
0251/417.582.

Vând 600 mp cu 30 pomi
fructiferi localitatea Basarabi, str. Calea Craiovei,
preþ negociabil. Telefon:
0735/846.463.
Vând 1500 mp în Bãile Govora “Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 5000 mp Preajba. Telefon: 0253/270.291.
Vând pãdure stejar 115 hectare cu posibilitatea de a
achiziþiona încã 90 hectare
în aceeaºi zonã. Telefon:
0727/781.162.
Vând teren 900 mp sau parcelat str. „Meriºorului” lângã
pãdurea de salcâmi. Telefon: 01740/217.466.
Vând 20 ha de teren 15 km
de Craiova, preþ avantajos.
Telefon: 0728/053.012; 0744/
319.449; 0747/115.485.
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.
Vând Daewo Espero an
1996, 140.000 km, full option.
Telefon: 0766/735.144.
Opel Astra G 1,6, 2001, AC,
geamuri electrice, GPL omologat, folie omologatã, jenþi
magneziu, jenþi tabã cu cauciucuri iarnã, taxe la zi, proprietar, 4700 E, negociabil,
variante mai scumpe. Telefon:
0742/030.974.
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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 2 electromotoare noi trifazate, 3 kw – 700 rot/min, 200
RON/bucatã. Telefon: 0251/
353.295; 0731/336.439.
Vând avantajos canistre, piese noi Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând schelã. Telefon: 0761/
277.780.
Vând biciclete Occidentale +
reparaþii, punct de vânzare ºi
atelier vis-a vis de niversitate. Telefon: 0731/746.298.
Vând transformator de sudurã, abric ºi motor Peugeot
nou. Telefon: 0731/989.215.
Vând mobilã diversã: canapea, fotoliu pat, masã 12 persoane, frigider. Telefon: 0770/
661.161.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând piese noi Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând gãini de rasã sau
schimb cu porumb ºi grâu.
Telefon: 0721/160.660.
Vând pãuni, gâºte leºeºti
ºi porumbei albi nunþ. Telefon: 0741/207.796; 0766/
448.379.
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.
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Vând vitrinã frigorificã nouã
pentru mezeluri congelate,
prãjituri, preþ negociabil. Telefon: 0251/412.361; 0721/
266.626
Vând uºã dublã aluminiu 160
– 250, 2 copertine 3/1 M –
3.40/130. Telefon: 0721/
483.933.
Vând bocanci, ghete, pantofi
militari, carburator Tico, piese
noi, U 445, linoleum pânzat 20
mp, glucometru Germania,
þuicã 9 lei/litru. Telefon: 0721/
179.420.
Vând ºifonier, recamier, comodã, scaune. Telefon: 0251/
531.294.
Vând barã inox R 38 X300
mm; maºinã nervurat tablã;
motor electric maºinã spãlat.
Telefon: 0351/800.654.
Vând 2 locuri de veci groapã
boltitã în Cimitirul Romanesti,
lucrare recent executatã. Telefon: 0767/769.416
Vând butelie auto – gaz 60 litri,
tesezii 2 buc. cu greutãþi. Telefon: 0351/431.252.
Ieftin! Injector, uºã garaj nouã
din lemn, cântar balanþã, rotor alternativ dacia, aparat foto.
Telefon: 0729/092.211.
Vând piele marochinãrie producþie “Italia”. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Vând clãdire solidã fostã
moarã pentru depozit – producþie plus birouri ºi teren gratuit, Pleniþa. Telefon: 0251/
368.228.
Vând ieftin bibliotecã, toaletã, servantã, vitrine ºi scaune
sufragerie, covor (2/3), pat fier,
aspirator. Telefon: 0351/
410.939.

CUMPÃRÃRI
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.

RAT Craiova cu sediul în Calea
Severinului nr. 23, organizeazã în
data de 29.03.2011, ora 11.00,
licitaþie publicã deschisã cu
strigare pentru închirierea
spaþiului în suprafaþã de 13,47 mp
situat în Craiova, Calea Bucureºti,
bl. 17 A – parter.
Relaþii suplimentare se pot obþine
la telefon: 0251/506.076, int. 132
sau la sediul regiei.
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.

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.

RAT Craiova cu sediul în Calea
Severinului nr. 23, organizeazã în
data de 23.03.2011, ora 11.00,
licitaþie publicã deschisã cu
strigare pentru vânzarea de
mijloace fixe ºi bunuri materiale
aprobate la casare.
Date suplimentare se pot
obþine la telefon: 0251/485.041,
int. 132.
Agenþia imobiliarã
„CARMEN”

Familia îndureratã anunþã trecerea la cele sfinte a
celui ce a fost dragul nostru soþ, tatã ºi bunic ing.
MIHAI MARIUS. Corpul
neînsufleþit se aflã depus
la capela bisericii Ungureni iar înmprmântarea
are loc marþi 8.03.2011,
ora 11.30. Dumnzeu sã-l
odihneascã!

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

CONDOLEANÞE

OFERTE ÎNCHIRIERI

DECESE

Deplângem trecerea mult
prea devreme în nefiinþã a
celui care a fost inginer
MARIUS MIHAI cãruia îi
vom pãstra o neºtearsã
amintire. Împãrtãºim durerea familiei îndoliate cãreia îi transmitem cele mai
sincere condoleanþe ºi întreaga compasiune. Dumnezeu sã-l odihneascã în
pace! Eleonora – veriºoarã ºi Marius Baboº nepot.

COMEMORARE

Pe 8 martie 2011, se împlinesc 5 ani de la trecerea în
eternitate a celei ce a fost
BANC MARIA, soþie, mamã

DIVERSE

Caut femeie pentru îngrijire
domiciliu la þarã, fãrã vicii, fãrã
adãpost. Telefon: 0766/
368.949.
Asociaþia de Proprietari Nr.
R4 – R5 Calea Bucureºti priÎNCHIRIERI meºte oferte pentru verificarea tehnicã periodicã a instaOFERTE
laþiilor de gaze, pentru bloÎnchiriez spaþiu ultracentral. Te- cul R4 ºi R5 autorizate ANRE.
lefon: 0723/165.588. (000166). Telefon: 0770/686.909.
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ºi bunicã iubitoare, a cãrei
amintire o vom pãstra veºnic în sufletele noastre.
Dumnezeu s-o odihneascã
în pace. Familia.

- CHILIPIR!!! Garsonierã mobilatã 1 Mai -Pelendava, et.
2, complet mobilatã, aragaz,
frigider, gresie, faianþã, parchet, 400 lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semimobilatã
Brazda lui Novac, G-uri, et.
7, canapea, mochetã, aragaz,
100 Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã nemobilatã, parter, 1 Mai-Ciupercã, recent
renovatã, gresie, faianþã, 100
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- 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, G-uri, 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.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, nemobilatã, Brazda lui
Novac - Complex Vechi, et.
2, uºã metalicã, impecabilã,
110 Euro neg. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! Garsonierã decomandatã, transformatã în spaþiu comercial,
Calea Bucureºti - Piaþa Centralã, intrare direct din stradã, gresie, faianþã, termopan, ultrafinisatã, 550 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! 2 camere la casã, intrare direct din
stradã cu uºi duble, Rovine IIRUC, 60 mp, recent renovate, parchet laminat, termopane, baie ultramodernã, 200
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- CHILIPIR!!! Apartament 2 camere decomandate, Rovine
- Wiesana, recent zugrãvit, cablu, internet, telefon, apometre, repartitoare, termopane,
500 Lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere complet mobilate ºi utilate, Craioviþa - Orizont, et. 3, termopan,
gresie, faianþã, pat dublu dormitor, sifonier, apometre repartitoare, balcon închis în termopan, 130 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, Calea Severinului - ªcoala nr.
12, et. 3, complet mobilat ºi
utilat, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 200 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Ultracentral - Primãrie, recent zugrãvit, aragaz,
frigider, TV, 700 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
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RAT Craiova cu sediul în Calea
Severinului nr. 23, organizeazã în
data de 24.03.2011, ora 11.00,
licitaþie publicã deschisã cu
strigare pentru închirierea spaþiului
în suprafaþã de 48,9 mp situat în
Craiova, Calea Severinului nr. 23.
Relaþii suplimentare se pot obþine
la telefon: 0251/506.076, int. 132
sau la sediul regiei.
- Apartament 2 camere mobilate, utilate, Brazda lui Novac
- Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV,
150 Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, 1 Mai
- Ciupercã, et. 3, complet mobilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, toate
noi, parchet, apometre, repartitoare, 150 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate ºi utilate, Craioviþa Nouã
- ªcoala nr. 34, et. 4, aragaz,
frigider, termopan, gresie, faianþã, 550 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- 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.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Sãrari - Apollo, et. 1, gresie, faianþã, parchet, aragaz,
frigider, TV, 700 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere, recent zugrãvit, 1 Mai – Insulã,
et. 4, complet mobilat, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, maºinã de spãlat, 180
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere nemobilate, Grãdina Botanicã, gresie, faianþã, parchet, 200 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.

CERERI ÎNCHIRIERI

- Caut garsonierã mobilatã
sau nemobilatã, pe termen
lung, ofer 100 - 120 Euro. Tel.:
0251/596.591; 0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apartament 2 camere, mobilat sau
nemobilat, Brazdã, Rovine, 1
Mai, Calea Bucureºti, Calea
Severinului, Craioviþa Nouã.
Tel.: 0251/596.591; 076051.21.77.
- 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
Decomandatã, Calea Bucureºti
(zona Pieþei centrale), bloc nou,
etaj 1/6, 45 de m.p., îmbunãtãþitã. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777
Garsonierã decomandatã, Valea Roºie, zona Independenþa, etaj 3/4, 38 de mp., curate, fara îmbunãtãþiri. Preþ:
118.000 de lei, negociabil. Telefon: 0351/425.131, 0740/
168.084, 0786/408.777.
Garsonierã semidecomandatã Corniþoiu, etaj 2/4, bloc din
1980, 28 de m.p., complet renovate în 2009. Preþ: 95.000
de lei negociabil. Telefon:
0351/425.131, 0740/168.084,
0786/408.777.
Decomandatã ultracentral
(Prefecturã - Filamornicã), etaj
6/6, acoperiº din construcþie,
parchet, gresie, faianþã, termopan, bloc nou, 38.000 de
euro negociabil. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Douã decomandate Rovine,
zona Poºtã, etaj 1/4, termopan, gresie, faianþã, uºã metalicã, parchet, bloc din 1980.
Preþ: 43.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã decomandate, Corniþoiu,
etaj 3/4, gresie, faianþã termopan, uºã metalicã, 41.000 de
euro. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.
Douã decomandate ultracentral, zona Teatrului Naþional,
bloc din 1984, etaj 2/6, îngrijit,
57.000 de euro negociabil.
Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
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STAÞIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC, cu sediul în Craiova,
ªoseaua “Bãlceºti” nr. 54, tel / fax:
0251/417.534, E-mail: simnic@simnicscda.ro, vinde porumb de
sãmânþã OLT ºi F376, floarea-soarelui Performer, iarbã de sudan,
mazãre furajerã, ovãz, lucernã, lapte pasteurizat, brânzã telemea ºi
smântânã la cele mai mici preþuri.

S.C. 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.

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.
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.
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.

4 CAMERE

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.

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.

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.

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.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

„Il Luce”, înaintea returului cu Roma:
„Vom fi extrem de motivaþi”
calificãrii în Ligã”, a spus directorul „gialorossilor”, Gian Paolo
Montali.

Ieri, cu o zi înaintea marelui
meci pentru ªahtiorul lui Mircea
Lucescu ºi Rãzvan Raþ, returul cu
AS Roma din „optimile” Ligii
Campionilor (3-2 pe Olimpico),
tehnicianul român le-a dat un avertisment foarte clar adversarilor.
„Vom fi extrem de motivaþi.
Aºteptãm de mult acest meci ºi
premiul pe care îl putem câºtiga,
calificarea în sferturile de finalã
ale Ligii”, a declarat „Il Luce”.,
conºtient cã „Roma nu va sta deloc în apãrare. Are nevoie disperatã de a înscrie”.
De cealaltã parte, chiar dacã vor
trebui sã puncteze de minimum
douã ori pe „Donbass Arena” fãrã
a primi gol, italienii nu dezarmeazã. Sunt convinºi cã numirea noului antrenor, Vincenzo Montella, ia trezit pe romani din letargia care
îi cuprinsese alãturi de Claudio
Ranieri. „Avem acum un strateg
extraordinar. Montella i-a impresionat deja pe jucãtori, impulsionându-i pentru a întoarce destinul

Raþ, la un singur „galben”
de suspendare

Rãzvan Raþ, fundaºul stânga al
lui ªahtior, care va fi titular as-

tãzi în revanºa cu Roma, se aflã
la un singur cartonaº de suspendare. Dacã va fi avertizat ºi pe
„Donbass Arena”, vitezistul din
apãrarea lui Mircea Lucescu va
acumula al 3-lea avertisment în
„Champions League” ºi va fi
obligat sã stea un meci, primul
din „sferturile” competiþiei.
ªi Raþ nu ar fi singura pierdere
dacã ar încasa un „galben”. ªahtior ar putea rãmâne ºi fãrã alþi doi
jucãtori extrem de importanþi:
vârful brazilian Luiz Adriano ºi
fundaºul central Dmitro Cigrinski, ºi ei aflaþi în aceeaºi situaþie!
Însã, din fericire pentru „Il
Luce”, ucrainenii n-au nici un om
fãrã drept de joc pentru meciul
din aceastã searã. În timp ce
Montella va trebui sã se descurce la Doneþk fãrã fundaºul lateral Marco Cassetti ºi, mai ales,
fãrã Jeremy Menez (ambii suspendaþi), francezul care dã
prospeþime, vitezã ºi strãlucire
atacului roman.

Bun pentru Bosnia?
Un joc excelent pentru Mutu
contra Cataniei (3-0), cu primele
douã goluri ale sale la Fiorentina
dupã ce a fost reprimit în lot la
echipa toscanã, toate l-au fãcut sã
zâmbeascã pe Rãzvan Lucescu.
În sfârºit, ar putea avea la confruntarea cu Bosnia, din 26 martie,
un atacant valid ºi în formã. Întrun moment în care Daniel Niculae
acuzã în continuare dureri la gleznã, Marica rateazã meci dupã meci
la Stuttgart din cauza conflictului
cu antrenorul Labbadia, iar Bogdan
Stancu e invizibil pe teren la Galatasaray, liderul renãscut al Fiorentinei ar fi cea mai bunã soluþie în
perspectiva partidei de la Zenica,
decisivã pentru pãstrarea ºanselor
la calificarea la Euro 2012.

Selecþionerul mai vrea însã o
dovadã cã Mutu ºi-a regãsit pofta
de gol: de aceea, pe 13 martie,
duminicã, îl va urmãri atent pe
„Fenomen” la meciul de campionat de la Verona, cu Chievo, urmând sã se hotãrascã în zilele urmãtoare dacã se va duce chiar el
în Peninsulã sau va trimite pe unul
dintre asistenþii sãi. Dacã va juca
din nou bine, dacã va ºi înscrie,
atunci se va îndepãrta orice urmã
de îndoialã din planul lui Lucescu: întoarcerea la „naþionalã” a atacantului în vârstã de 32 de ani este
asiguratã! ªi Mutu va mai avea
încã un test, cu AS Roma pe Artemio Franchi (20 martie), pentru a
fi pregãtit înaintea turnirului din
Bosnia.

HANDBAL (F)
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La închiderea ediþie

Antrenoarea danezã Anja Andersen a fost
demisã, ieri, de la conducerea tehnicã a lui
Oltchim Râmnicu Vâlcea, în urma înfrângerii suferite de campioana României în
partida cu Itxako (22-25), de duminicã, a
informat ekstrabladet.dk, care l-a citat pe
managerul fostei jucãtoare, Lasse Zall.

Anja Andersen,
datã afarã de
la Oltchim

Potrivit sursei citate, gruparea din Vâlcea a activat o clauzã din contractul antrenoarei ºi a renunþat la serviciile acesteia.
”Rezultatele nu au fost satisfãcãtoare ºi clubul nu are rãbdare sã aºtepte pânã când Andersen va transforma stilul de joc într-unul
scandinav”, a spus Lasse Zall.
Favorit pentru preluarea funcþiei de antrenor principal al vice-campioanei continentale este selecþionerul naþionalei feminine, Radu Voina. Cu toate acestea, el a declarat pentru HotNews cã nu ia în calcul
aceastã variantã: “Nu am fost contactat de
nimeni de la Oltchim pentru a prelua echipa. Vã mãrturisesc cã nici nu iau în calcul o
revenire la Vâlcea. Acesta nu e un moment
sã o preiei pe Oltchim”.

LIGA CAMPIONILOR - OPTIMI DE FINALÃ - MANªA RETUR
ªAHTIOR DONEÞK (ÎN TUR 3-2) AS ROMA
Stadion: „Donbass Arena”, astãzi,
ora 21:45, TVR 1
Piatov – Srna,
Cigrinski, Rakiþki,
Raþ – Mhitarian,
Hubschman – D.
Costa, Jadson, Willian – L. Adriano.
Antrenor: Mircea Lucescu.

Doni – Juan,
Burdisso, Mexes,
Riise – Taddei,
De Rossi, Perrotta, Pizarro – Vucinici, Borriello.
Antrenor: Vincenzo Montella.

Arbitru: Howard Webb (Anglia)

FC BARCELONA (ÎN TUR 1-2) ARSENAL LONDRA
Stadion: „Camp Nou”, astãzi,
ora 21:45, DOLCE SPORT
Valdes – D.
Alves, G. Milito,
Abidal, Maxwell
– Xavi, Keita,
Iniesta – Pedro, Messi, Villa. Antrenor: Josep Guardiola.

Szczesny – B.
Sagna, Koscielny,
Djorou, Clichy –
Nasri, Diaby, Denilson, Wilshere – Arshavin, Bendtner. Antrenor: Arsene Wenger.

Arbitru: Massimo Busacca (Elveþia)

Van Gaal a scãpat de demitere
Chiar dacã Bayern Munchen trece printro perioadã teribilã, cea mai proastã din ultimii zece ani, cu 3 înfrângeri consecutive ºi
locul 5 în Bundesliga, la 7 puncte de poziþia
secundã (care ar garanta prezenþa în ediþia
viitoare a grupelor Ligii Campionilor), antrenorul Louis van Gaal nu va fi concediat.
Nu acum, cel puþin.
Duminicã seara, dupã o
ºedinþã de urgenþã de peste 5
ore, la care au participat preºedintele Uli Hoeness, directorul executiv Karl-Heinz
Rummenigge, directorul financiar Karl Hopfner ºi directorul sportiv Christian
Nerlinger, s-a decis ca tehnicianul olandez (59 de ani) sã
rãmânã cel puþin pentru urmãtoarele 3 meciuri: cu
Hamburg în campionat (12
martie), cu Inter în Liga
Campionilor (15 martie) ºi cu
Freiburg, deasemenea în
campionat (19 martie).

Nimic îmbucurãtor însã pentru Van Gaal
nici în cazul în care Bayern ar câºtiga toate
aceste partide, fiind aproape sigur cã tehnicianului i se va cere sã plece de la club la
finalul sezonului, cu un an înainte de încheierea contractului. Sau, posibil, chiar ºi mai
devreme, dacã bavarezii nu înving pe linie.
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REMIZĂ CHINUITĂ
UNIVERSITATEA CRAIOVA – VICTORIA BRĂNEŞTI
1-1 (0-1)

M

Măcinată de scandaluri în pauza competiţională, Universitatea Craiova a debutat cu stângul în noul an, fiind învinsă, pe teren propriu,
de rivala Steaua Bucureşti. T rupa pregătită de
italianul Nicolo Napoli nu a reuşit să se revanşeze faţă de proprii suporteri nici aseară, când
pe stadionul „Ion Oblemenco” a poposit Victoria Brăneşti, formaţie în compania căreia nu a
obţinut decât o remiză, şi aceea chinuită. Încurajaţi din tribune de doar 1500 de spectatori,
„alb-albaştrii” au făcut un joc slab mai
ales pe parcursul primei reprize, când, de
fapt, elevii lui Ilie
Stan au şi deschis
tabela de marcaj, în
urma unei greşeli de
începător a fundaşuluiAlin Buleică, „vârful” Cornel Coman
învingându-l cu un
lob, din interiorul careului mare, poziţie
lateral stânga, pe goal-keeper-ul Silviu Lung
junior, ieşit în întâmpinare. Ce-i drept, în prima
parte a confruntării, „leii” s-au aflat şi foarte
aproape de a înscrie, însă fraţii Costea şi Daniel Subotici nu au putut să îl învingă aşa de
uşor pe portarul Cristian Stoicescu. Reveniţi
de la cabine cu gândul de a nu se face din nou
de râs, oltenii au pus pe presiune pe adversar,
care, în cele din urmă, a cedat în minutul 76,
Mihai Costea marcând cu un şut expediat de la

C

M

Y

K

marginea careului de 16 metri. Atât şi nimic
mai mult, prin punctul contabilizat echipa fanion a Olteniei nereuşind să se îndepărteze de
zona locurilor retrogradabile.

Vor să câştige la Timiş oara
Peste numai cinci zile, Universitatea Craiova va avea o nouă misiune dificilă, urmând să
dea piept în deplasare cu F.C. Timişoara, echipă situată pe locul doi în clasament şi ce nu
concepe un eşec pe
teren propriu cu atât
mai mult cu cât are
ca obiectiv participarea în preliminariile
Ligii Campionilor. Cu
toate acestea, mulţumit de jocul prestat de
„alb-albaştri” cu Victoria Brăneşti, finanţatorulAdrian Mititelu a anunţat că trupa
pregătită de italianul
Nicolo Napoli este capabilă să se impună în
confruntarea de pe Bega. „Sunt mulţumit de
jocul echipei, însă în ultimii ani suntem cei mai
ghinionişti. Nu sunt supărat pe Florin Costea
pentru ratările din acest meci. Mergem la Timişoara să câştigăm. Mereu când am avut nevoie de puncte, cu F.C. T imişoara şi Rapid Bucureşti le-am scos. Chiar dacă vom întâlni cea
mai bună formaţie a momentului, cred că putem sparge gheaţa”, a afirmat Adrian Mititelu.
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LIGA I – ETAPA A XX-A
DUMINICĂ
STEAUABucure şti – F.C. BRAŞO V
0-3 (0-2)
Au marcat: M. Cristescu ’30, Teixeira ’34, Oroş ’63.

IERI
* partida F.C. VASLUI – „U” Cluj-Napoca s-a disputat după închiderea ediţiei.

CLASAMENT
M
V
E
OŢELUL Galaţi 20
14
3
F.C. TIMIŞOARA 20
10
10
F.C. VASLUI
19
10
5
RAPID
20
9
6
DINAMO
20
9
6
STEAUA
20
9
5
GAZ METAN
20
8
7
CFR Cluj
20
7
7
ASTRA Ploieşti 20
5
10
F.C. BRAŞOV
20
5
9
GLORIA Bistriţa 20
6
5
F.C.M. Tg. Mureş 20
6
5
“U” CRAIOVA 20
5
6
“U” Cluj
19
5
6
VICTORIA
20
4
8
PANDURII
20
4
7
UNIREA
20
4
6
SPORTUL
20
3
1
LIGA I “BERGENBIER” - ETAPA A XX-A
Stadion: „Ion Oblemenco”, te re n: moale, timp: rece, spe ctatori: 1500.
Au marcat: M. Costea ‘76 / C. Coman ‘28.
UNIVERSITATEA: Silviu Lung jr. – Buleică, Zoro, D. Stoica, W. Lopez – Prepeliţă,
Wendel, Alex. Ologu (‘65 Gângioveanu) – M. Costea, Subotici (‘65 Stoianof), Fl. Costea.
Antre nor: Nicolo Napoli.
VICTO RIA: Stoicescu – Maghici, Sg. Bar, Marincău, Nicola – Fl. Petre (’57 Iacob),
Novac, Ispir, Avram – B. Oprea (’74 D. Popa), C. Coman (’84 Simion). Antrenor: Ilie
Stan.
Au arbitrat: Teodor Crăciunescu (Râmnicu Vâlcea) – Eduard Dumitrescu (Piteşti),
Adrian Ghinguleac (Bucureşti).
O bse rvatori: Stan Prodan (Alexandria), Nicolae Pantea (Bucureşti).
Cartonaşe galbene: Zoro ’11, Subotici ’13, W. Lopez ’32, Wendel ’48, Prepeliţă ’83
/ C. Coman ’30,Avram ’51, B. Oprea ’59, Sg. Bar ’77.
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Î
3
0
4
5
5
6
5
6
5
6
9
9
9
8
8
9
10
16

G
27-14
35-23
27-18
29-13
43-33
26-19
24-19
32-27
20-20
20-23
22-27
20-30
24-23
22-34
26-34
19-30
12-24
19-36
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45
40
35
33
33
32
31
28
25
24
23
23
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19
18
10

