
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 6791     sâmbătă, 3 martie 2012   16 pagini    0,80 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

administraţie/ pag. 6 eveniment / pag. 4 economie / pag. 7

“Săltaţi” de poliţişti
după ce au fost
condamnaţi definitiv
pentru viol

De la 1 martie
funcţionează
birourile de sprijin

Primăria Craiova
pune bani sub
roţile tramvaiului
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s-a mărit preţul şi la mici.
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Week-end...
ca la carte, la
Târgul
GAUDEAMUS!

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj  a inaugurat, ieri, Centrul
de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „Sf. Dimitrie cel Nou” din oraşul
Filiaşi. Este cunoscut faptul că DGASPC Dolj a urmărit, în ultimii ani, consolidarea reformei
instituţionale în domeniul serviciilor sociale acordate persoanelor adulte cu handicap de la
nivelul judeţului. În acest sens a fost reabilitată, amenajată şi dotată şi clădirea din Filiaşi.
Costul pentru funcţionarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handi-
cap „Sf. Dimitrie cel Nou” din oraşul Filiaşi a fost de 1.533.743,15 lei, fiind suportat din bugetul
DGASPC Dolj ca urmare a fondurilor alocate de Consiliul Judeţean Dolj. Autorităţile spun că
Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap “Sf. Dimitrie cel Nou”
înseamnă încheierea reformei pornite la nivelul judeţului Dolj în sistemul de asistenţă socială,
în urmă cu câţiva ani. Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a precizat că astfel
de centre vor fi înfiinţate şi în comunele mari din judeţ.

Cam multe
probleme
pentru Belgrad

„Românii au o vorbă care spu-
ne că au doi prieteni: sârbii şi
Marea Neagră” (Boris Tadici, pre-
şedintele Serbiei). Parţial adevăra-
tă afirmaţia, deşi nu suntem con-
vinşi că şi reciproca a fost mereu
valabilă. Şi se pare că nu. Un seg-
ment important al populaţiei româ-
neşti a simpatizat cu partea sârbă
în anii conflictului din fosta Iugo-
slavie. „Pro-sârbismul” reflecta, în
mare măsură, deşi nu exclus iv,
tentaţiile naţionaliste, ortodoxiste şi
antioccidentale prezente în socie-
tatea românească. Îndârjirea sâr-
bilor era privită cu nedisimulată
admiraţie.

Lecţiile la clasa pregătitoare
vor cuprinde:

Reguli de
politeţe, formule
de adresare şi
norme de igienă
personală

Putin reiterează
că Medvedev
va fi premierul său

Favoritul la alege rile prezi-
denţiale ruse, Vladimir Putin,
a confirmat, într-un interviu
acordat presei s trăine, publicat
pe s ite -ul Guve rnului de  la
Moscova, că actualul şef de stat,
Dmitri Medvedev, îl va înlocui
ca prim-minis tru,  conform
unui acord convenit  între e i cu
mult timp în urmă. „Aşa cum
am spus, în cazul în care cetăţe-
nii ţării îmi acordă încrederea lor
pentru postul de preşedinte,
atunci îl voi propune pe Dm itri
Medvedev ca premier al Guver-
nului Rusiei”, a spus el.
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METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,2843........32843
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Cursul pieþei valutare din 3 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Tribunalul Bucureºti a decis, ieri, arestarea
preventivã pentru 29 de zile a 11 persoane acu-
zate în dosarul privind acordarea nelegalã de
cetãþenie românã unor persoane din Republica
Moldova. Procurorii Parchetului Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie (PÎCCJ) au cerut, joi, ares-
tarea preventivã a celor 11 persoane, în urma a
32 de percheziþii la adrese din Bucureºti, Chiti-
la, Otopeni ºi din Teleorman. În ampla anchetã
desfãºuratã în acest dosar sunt suspectate de
implicare în activitatea infracþionalã 20 de per-
soane cu dublã cetãþenie, românã ºi moldovea-
nã, care au intermediat activitãþile infracþiona-

le, doi lucrãtori ai Autoritãþii Naþionale pentru
Cetãþenie, douã persoane angajate pe bazã de
contract la Serviciul Public Comunitar pentru
Evidenþa Persoanelor Bucureºti-Biroul de evi-
denþã a persoanelor nr. 5 ºi doi lucrãtori de la
Serviciul de Stare Civilã Sector 1 (la transcrie-
re de acte de stare civilã), informeazã PÎCCJ.

Concret, ulterior redobândirii cetãþeniei ro-
mâne - care are loc dupã publicarea ordinului
preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Cetã-
þenie (ANC) ºi dupã depunerea jurãmântului de
credinþã -, cetãþenii moldoveni (deveniþi ºi ce-
tãþeni români) se interesau despre dobândirea

paºaportului românesc. Pentru
aceasta însã aveau nevoie de actele
de stare civilã româneºti, care se
obþin prin transcrierea actelor de
stare civilã moldoveneºti. Având în
vedere cã majoritatea acestora do-
reau ca domiciliul sã rãmânã în þara
de origine, singura instituþie abilita-
tã sã transcrie actele de stare civilã
moldoveneºti în vederea atribuirii
codului numeric personal ºi obþine-
rii paºaportului românesc este Ser-
viciul de Stare Civilã sector 1 Bu-
cureºti. Durata medie a transcrierii
unui certificat (de naºtere, de cãsã-

torie sau de deces) în cazul cetãþenilor moldo-
veni care au redobândit cetãþenia românã este,
în cazul Stãrii Civile Sector 1 Bucureºti, de opt
luni. Cu toate acestea, intermediarii, ajutaþi de
colaboratori de-ai acestora, „convingeau” func-
þionarii de la Starea Civilã Sector 1 Bucureºti
sã-i ajute, în sensul de a soluþiona cu rapiditate
cererile de transcriere, reducând termenul de
la opt luni la o lunã sau chiar la zece zile, totul
contra unei sume fixe de cinci euro sau 20 lei/
certificat. Ulterior obþinerii actelor de stare civi-
lã româneºti ºi a CNP-ului, aceiaºi intermediari
percepeau de la 100 euro/paºaport pentru a in-
terveni pe lângã funcþionari din cadrul Direcþiei
Generale Paºapoarte pentru emiterea, tot cu ce-
leritate, a paºapoartelor româneºti. Cetãþenii mol-
doveni care doreau sã-ºi stabileascã domiciliul în
Bucureºti apelau, pentru urgentarea luãrii în spa-
þiu ºi eliberãrii cãrþii de identitate româneascã, la
aceiaºi intermediari, care, la rândul lor, apelau la
funcþionari din cadrul Serviciului Public Comuni-
tar pentru Evidenþa Persoanelor Bucureºti - Bi-
roul de Evidenþã a Persoanelor nr.5. Astfel, con-
tra unor sume de pânã la 50 lei sau diverse alte
atenþii, funcþionarii eliberau documentele de iden-
titate, fãrã respectarea procedurii legale (prezenþa
obligatorie a proprietarilor care luau în spaþiu ce-
tãþenii moldoveni).
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Ultimul termen în dosarul
„Zambaccian”, amânat
pentru 20 martie

Instanþa supremã a amânat, ieri,
pentru 20 martie, judecarea ultimu-
lui termen în dosarul „Zambac-
cian”, în care fostul premier Adrian
Nãstase, soþia sa, Daniela Nãstase,
ºi fostul ºef al Inspectoratului de
Stat în Construcþii, Irina Paula
Jianu, sunt acuzaþi de fapte de
corupþie. Adrian Nãstase, Dana
Nãstase ºi Paula Jianu au dat, în 27
februarie, primele declaraþii în acest
dosar de la începerea cercetãrilor,
instanþa stabilind ca ultimul termen
în acest dosar sã fie judecat ieri, 2
martie. La termenul de ieri instanþa
a anunþat cã amânã judecarea
pentru a asigura continuitatea
completului de judecatã pe fond a
cauzei. Decizia a fost luatã pentru
cã unul dintre magistraþii din
completul care judecã acest dosar
este internat în spital. La instanþa
supremã au fost prezenþi Adrian ºi
Dana Nãstase, aceºtia refuzând,
însã, sã facã declaraþii.
Cod galben de vânt
pentru 19 judeþe din N-E,
S-E ºi centru

Meteorologii au emis ieri o
avertizare Cod galben de vânt
pentru 19 judeþe din nord-estul, sud-
estul ºi centrul þãrii, valabilã astãzi,
între orele 2.00 ºi 21.00. Este vorba
de judeþele Constanþa, Tulcea,
Brãila, Buzãu, Covasna, Vrancea,
Galaþi, Vaslui, Bacãu, Neamþ, Iaºi,
Suceava, Botoºani ºi parþial pentru
Braºov, Prahova, Dâmboviþa,
Argeº, Vâlcea ºi Sibiu. „Vitezele la
rafalã vor depãºi 55 - 70 km/h, iar
în zona montanã înaltã, 80 - 90 km/
h”, a precizat Administraþia
Naþionalã de Meteorologie. În
zonele atenþionate vor fi precipitaþii
slabe cantitativ, predominant
ninsori, local ºi temporar viscolite.

Lorand Turos, numit recent
membru al Consiliului Naþional al
Audiovizualului de cãtre Parlament,
se aflã în stare de incompatibilitate
cu noua lui funcþie, din cauzã cã
este acþionar majoritar al postului
City Radio. Propus de grupurile
parlamentare ale UDMR, Lorand
Turos a fost validat pe 28 februa-
rie, urmând ca mandatul sãu sã
dureze pânã la 19 decembrie 2012
(pentru restul de mandat rãmas
dupã ce Attila Szasz a pãrãsit CNA).
Licenþa audiovizualã a City Radio
este deþinutã de societatea Media Sat
SRL, ai cãrei asociaþi sunt: Turos
Lorand - asociat principal (55%) ºi
Erdei Robert Gyula (45%), potrivit
informaþiilor disponibile pe site-ul

UDMR-istul Lorand Turos,
numit în CNA, este incompatibil

Avocatul Poporului, Gheorghe
Iancu, a anunþat, ieri, cã vrea sã
propunã introducerea celei de-
a treia cãi de atac în justiþie, res-
pectiv cea a recursului în refor-
mare, care va putea fi exercita-
tã în cazurile în care se încalcã
drepturile omului. Întrebat dacã

Avocatul Poporului  vrea
sã propunã introducerea
recursului  în reformare

Viceprimarii municipiului Alba Iulia, Paul Voicu ºi Ioan Bogãþan, ambii
membri PDL, au fost audiaþi, ieri, la DNA Alba Iulia, în calitate de învinuiþi în
dosarul privind transportul local, în care a fost audiat, miercuri, mai mult de
trei ore, ºi primarul Mircea Hava (foto). Potrivit surselor citate, în acest
dosar sunt cercetate, în total, 11 persoane, printre care primarul din Alba Iulia,
Mircea Hava, viceprimarii Paul Voicu ºi Ioan Bogãþan, secretarul primãriei,
Marcel Jeler, directorul Di-
recþiei Economice, Teofila
Þâr, dar ºi angajaþi ai So-
cietãþii de Transport Public
Alba Iulia, printre care ºi
directorul general, Stelian
Nicola. Primãria munici-
piului Alba Iulia a prelun-
git, în toamna anului tre-
cut, contractul încheiat cu
Societatea de Transport
Public Alba Iulia, firmã care
realizeazã transportul pu-
blic în municipiu.

Viceprimarii din Alba Iulia,
chemaþi ºi ei la audieri de DNA

Secretarul general al PDL,
deputatul Ioan Oltean, a decla-
rat, ieri, într-o conferinþã de
presã, cã PDL ar trebui sã
candideze la alegerile locale cu
denumirea ºi simbolurile pe
care le are, ºi nu sub cupola
Miºcãrii Populare. „Personal,
nu am crezut ºi nu cred în
Miºcarea Popularã ca o con-
strucþie politicã pentru alegerile
din 2012. Probabil cã în ºedinþa
noastrã de duminicã (n.r. - a
Colegiului Director) vom pune
capãt, într-un fel sau altul,
acestui proiect politic, care a
ieºit în opinia publicã, în mass-
media, fãrã ca PDL sã aibã o
construcþie proprie în aceastã
privinþã. Eu cred cã PDL
trebuie sã se prezinte la alegeri-
le din 2012 cu denumirea pe
care o are, cu sigla pe care o
are, cu culoarea pe care o are,
fiindcã nu am fãcut absolut

PDL ar putea pune cruce,
duminicã, Miºcãrii Populare

nimic care sã ne determine, în
momentul acesta, sã avem
reþineri faþã de însemnele PDL.
(...) Cu certitudine sunt ºi alþii
care îmi susþin punctul de
vedere. Oricum, duminicã vom
tranºa aceastã poveste o datã
pentru totdeauna, cel puþin
pentru anul acesta”, a declarat
Oltean. La întrebarea dacã
Miºcarea Popularã ar putea fi
constituitã, totuºi, în vederea
alegerilor parlamentare, în cazul
în care rezultatele la locale nu
vor fi pe mãsura aºteptãrilor
pentru PDL, Oltean a rãspuns:
„Eu nu cred cã, dacã rezultatele
la alegerile locale nu vor fi pe
mãsura aºteptãrilor noastre,
cauza ar fi faptul cã partidul nu
a realizat o miºcare popularã.
Nu cred cã Miºcarea Popularã
ar fi aducãtoare de imagine
nouã ºi de procente substanþiale
pentru PDL (...)”.

nu considerã cã noua cale de
atac ar bloca instanþele, Gheor-
ghe Iancu a explicat cã aceasta
este necesarã ºi cã recursul în
reformare va putea fi declarat
doar în anumite situaþii, respec-
tiv în cele în care drepturile
omului sunt încãlcate.

CNA. Contactat de Mediafax, Lo-
rand Turos a declarat cã va renun-
þa la postul City Radio, pentru a eli-
mina starea de incompatibilitate în
care se aflã: „Voi renunþa la postul
de radio în termenul legal. Nu voi
intra în CNA în stare de incompati-
bilitate. Dacã pânã la ºedinþa CNA
din 13 martie (n.r. - prima ºedinþã
la care va participa) nu voi rezolva
problema de incompatibilitate, nu voi
avea drept de vot în cadrul CNA”.
De asemenea, Lorand Turos ocupã
ºi funcþia de director executiv co-
mercial al Societãþii Naþionale de Ra-
diocomunicaþii. „În momentul de faþã
sunt la Radiocom, dar o sã renunþ.
Nu voi mai fi angajat al Radiocom în
13 martie”, a dat acesta asigurãri.
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“E important sã avem grijã
de semenii noºtri aflaþi în nevoie”

Centrul de Recuperare ºi Rea-
bilitare pentru Persoanele Adulte cu
Handicap “Sf. Dimitrie cel Nou”
din oraºul Filiaºi se adreseazã atât
persoanelor care sunt gãzduite în
cadrul instituþiei, cât ºi comunitã-
þii. Directorul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului (DGASPC) Dolj a precizat
cã obiectivul inaugurat ieri la Fi-
liaºi face parte din reforma în sis-
temul de asistenþã socialã care a
fost pornitã în anul 2006 împreu-
nã cu conducerea Consiliului Ju-
deþean Dolj. <<Centrul de Recu-
perare ºi Reabilitare pentru Persoa-

nele Adulte cu Handicap “Sf. Di-
mitrie cel Nou” din oraºul Filiaºi
se adreseazã atât persoanelor care
sunt gãzduite în instituþia noastrã,
cât ºi comunitãþii. Vreau sã îi mul-
þumesc domnului preºedinte al
Consiliului judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, alãturi de care am pornit re-
forma în sistemul de asistenþã so-
cialã ºi am reuºit sã convingem ºi
Consiliul Judeþean cã acest dome-
niu este o prioritate ºi cã trebuie
sã finalizãm cât mai repede aceas-
tã reformã. Inaugurarea de astãzi
este cumva ºi un moment de bi-
lanþ. Este ultima clãdire pe care noi
am reuºit sã o reabilitãm în siste-
mul de asistenþã socialã a persoa-
nei adulte cu handicap. Din acest
moment putem vorbi de faptul cã
reforma începutã în urmã cu ºase
ani a fost încheiatã ºi iatã cã am
ajuns la destinaþie prin finalizarea

lucrãrilor ºi darea în folosinþã a
centrului de la Filiaºi. Consider cã
e important sã avem grijã de se-
menii noºtri aflaþi în nevoie, aceas-
ta fiind calea prin care ºi noi, la
rândul nostru, ne putem bucura de
ceea ce ne oferã viaþa. Când am
pornit la drum vorbeam doar de
standarde de calitate, de servicii
europene. Ne-am gândit cã trebu-
ie sã putem înfiinþa servicii, sã
putem face angajãri, mai ales cã
în aceastã perioadã existã o presi-
une destul de mare pe angajaþii
noºtri care nu mai sunt motivaþi
din punct de vedere financiar ºi
lucreazã doar din dãruire>>, a de-
clarat Florin Stancu directorul
Direcþie Generale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

“Filiaºul ºi localitãþile limitrofe
oraºului vor avea un centru

social la standarde europene”
Preºedintele Consiliului Jude-

þean Dolj, Ion Prioteasa, le-a ex-
plicat celor prezenþi la inaugurarea
Centrului de Recuperare de la Fi-
liaºi cã în afara faptului cã în acest
fel serviciile de asistenþã socialã la
nivel european au fost aduse mai
aproape de cetãþean, în localitate
au fost create ºi 100 de locuri de
muncã. De asemenea, ºeful admi-
nistraþiei publice Judeþene a preci-
zat cã investiþiile de acest fel nu se

opresc, urmând ca alte centre sã
fie construite ºi în comunele mai
mari ale judeþului Dolj. “Am venit
cu inima deschisã în acest oraº
pentru cã se petrece un fapt deo-
sebit, este prima inaugurare din
acest an pe care o face Consiliul
Judeþean Dolj. Prin ceea ce se pe-
trece astãzi aici pot spune cã adu-
cem serviciile de asistenþã socialã
la nivel european, mai aproape de
cetãþean, pentru cã Filiaºul ºi lo-
calitãþile limitrofe oraºului vor avea
un centru social la standarde eu-
ropene. Pe de altã parte, mã bucur
cã am reuºit sã creãm aproape 100
de locuri de muncã. Pot spune cã
aici sunt condiþii speciale de caza-
re ºi ne dorim ca în continuare sã
putem sã venim cât mai aproape
de cetãþeni ºi în celelalte localitãþi
mari ale judeþului Dolj. Dumnea-
voastrã, cei care aþi preluat acest
centru, vã spun cã faceþi o muncã
de sanitari ai societãþii ºi sunteþi
aproape de aceste persoane în di-
ficultate. Vã mulþumesc pentru
devotamentul pe care îl depuneþi,
pentru cã nu oricine poate sã lu-
creze într-o asemenea activitate. În
continuare, Consiliul Judeþean Dolj
va fi alãturi de conducerea Direc-
þiei Generale pentru Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj, de
oamenii cu nevoi, aºa cum într-o
perioadã de timp cea mai mare

parte a banilor s-au investit pentru
reabilitarea copiilor cu probleme.
Vã dorim din tot sufletul sã stãpâ-
niþi centrul sãnãtoºi!”, a afirmat

preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

Servicii de recuperare oferite
de personal specializat

Potrivit conducerii Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare pentru
Persoane cu Handicap „Sf. Dimi-
trie cel Nou” din Filiaºi se spune
cã instituþia proaspãt inauguratã
face parte dintr-un complex de ser-
vicii. Unul din centre se adreseazã
persoanelor cu handicap grav cu
vârste de peste 40 de ani, iar altul
primeºte persoane cu handicap lo-
comotor ºi senzorial cu vârste pânã
în 40 de ani. Beneficiarii celor douã
centre au parte de întreaga gamã
de servicii de recuperare, precum
ºi hranã, gãzduire ºi asistenþã me-
dicalã, toate asigurate de un per-
sonal specializat. “Toatã lumea îºi
pune problema unde îºi poate duce
pãrintele sau copilul cu probleme.

Aici, la Centrul de Recuperare, este
o adevãratã familie atât pentru be-
neficiari, cât ºi pentru pãrinþii ºi
copiii lor. Primim persoane cu han-

dicap foarte grav cu vârste de pes-
te 40 de ani. De asemenea, în ca-
drul complexului mai existã un
centru care primeºte persoane cu
handicap locomotor ºi senzorial cu
vârste pânã în 40 de ani. Centrul
nostru oferã toatã gama de servi-
cii de recuperare, gãzduire, hranã
ºi asistenþã medicalã atât pentru
afecþiunile intercurente cât ºi pen-
tru afecþiunile cronice de care su-
ferã beneficiarii care vin în acest
centru. Avem o bunã colaborare,
prin intermediul DGASPC, cu
medici de specialitate, medici de
fizioterapie, medici de psihiatrie,
dar colaborãm ºi cu Spitalul Clinic
din Filiaºi, care ne ajutã în cazurile
de urgenþã care depãºesc compe-
tenþa noastrã”, a declarat Maria
Manolache, directorul Centrului
de Recuperare ºi Reabilitare pen-
tru Persoane cu Handicap „Sf.
Dimitrie cel Nou” din Filiaºi.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI ºi MARIN TURCITU

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj a inaugurat, ieri, Cen-
trul de Recuperare ºi Reabilitare pentru Per-
soane cu Handicap „Sf. Dimitrie cel Nou” din
oraºul Filiaºi. Este cunoscut faptul cã
DGASPC Dolj a urmãrit, în ultimi ani, conso-
lidarea reformei instituþionale în domeniul
serviciilor sociale acordate persoanelor adul-
te cu handicap de la nivelul judeþului. În acest
sens a fost reabilitatã, amenajatã ºi dotatã ºi
clãdirea din Filiaºi. Costul pentru funcþiona-
rea Centrului de Recuperare ºi Reabilitare
pentru Persoane cu Handicap „Sf. Dimitrie cel
Nou” din oraºul Filiaºi a fost de 1.533.743,15
lei, fiind suportat din bugetul DGASPC Dolj
ca urmare a fondurilor alocate de Consiliul
Judeþean Dolj, acesta fiind compus din chel-
tuieli de proiectare, reabilitare, recomparti-

mentare ºi amenajare clãdire în cuantum de
1.325.941 lei ºi 207.802,15 lei investiþia pen-
tru dotãri. Centrul dispune de personal califi-
cat care sã ofere servicii specializate persoa-
nelor cu handicap de la nivelul comunitãþii,
sprijinind în acelaºi timp ºi familiile sau apar-
þinãtorii legali ai acestora. Kinetoterapie, hi-
droterapie, fizioterapie, cabinete psihologice
sunt doar o parte din serviciile de care bene-
ficiazã persoanele cu probleme. Autoritãþile
spun cã Centrul de Recuperare ºi Reabilita-
re pentru Persoane cu Handicap “Sf. Dimi-
trie cel Nou”, înseamnã încheierea reformei
pornitã la nivelul judeþului Dolj în sistemul de
asistenþã socialã, în urmã cu câþiva ani. Pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, a precizat cã astfel de centre vor fi în-
fiinþate ºi în comunele mari din judeþ.

Florin Stancu directorul Direcþie Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj:

“Pentru cã în ultimul timp apar tot felul de fenomene sociale,
avem nevoie de centre precum cel construit la Filiaºi. În acest mo-
ment, Centrul Recuperare ºi Reabilitare pentru Persoanele Adulte
cu Handicap “Sf. Dimitrie cel Nou” din oraºul Filiaºi se adreseazã
localitãþilor Brãdeºti, Fãrcaº, Melineºti, Almãj, Coþofenii din Dos ºi
Argetoaia, dar existã o strategie de dezvoltare ºi astfel de centre
vor apãrea ºi în comunele principale. Kinetoterapia, hidroterapia,
fizioterapia, cabinete psihologice sunt o parte din serviciile care de-
servesc atât beneficiarii centrului cât ºi persoanele din comunitate”.

Nicolae Stãncioi, primarul oraºului Filiaºi:
“Pentru oraºul Filiaºi se întâmplã astãzi un eveniment deosebit. În

locul unei construcþii care acum 7-8 ani era o ruinã, avem astãzi o con-
strucþie frumoasã ºi utilã, iar eforturile care s-au depus pentru realizarea
acestei investiþii au fost foarte mari. Cu ajutorul Consiliului Judeþean
Dolj am reuºit sã reabilitãm acest aºezãmânt ºi tot cu sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj va începe în curând una dintre cele mai importante inves-
tiþii din Filiaºi. Este vorba de Masterplanul de alimentare cu apã ºi cana-
lizare, investiþie care se ridicã la suma de 14,5 milioane de euro”.

Petre Petrescu,
deputat de Dolj:

“Astãzi am o dublã satisfac-
þie, pentru cã a fost realizat acest
centru important fãrã nici un fel
de îndoialã, pentru oraºul Filiaºi
ºi judeþul Dolj. Sunt mândru cã
fac parte din structura care în
perioada 2000-2002 a acordat
atenþia cuvenitã acestui aºezã-
mânt, oprind degradarea lui.
Felicit Consiliul Judeþean Dolj
pentru cã la ora actualã este sin-
gurul investitor care creazã lo-
curi de muncã la nivelul jude-
þului Dolj, într-o vreme în care
toatã lumea taie ºi închide”.
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Trei bãrbaþi din Filiaºi au fost
prinºi ºi încarceraþi, în cursul
zilei de ieri, în urma unei acþi-
uni organizate de poliþiºtii dol-
jeni pentru depistarea persoane-
lor urmãrite în temeiul legii. Cei
trei au fost condamnaþi defini-
tiv la pedepse cu închisoarea
pentru comiterea infracþiunilor
de viol ºi lipsire de libertate,
dupã ce miercuri, 29 februarie
a.c., Curtea de Apel Craiova le-
a respins, ca nefondate, recur-
surile declarate împotriva hotã-
rârii Judecãtoriei Filiaºi. “Ca
urmare a activitãþilor specifice
desfãºurate de lucrãtorii de in-
vestigaþii criminale din cadrul
Poliþiei Oraºului Filiaºi, au fost
prinse trei persoane, cu vârste
cuprinse între 23 ºi 31 de ani,
pe numele cãrora Judecãtoria
Filiaºi a emis mandate de exe-
cutare a pedepsei închisorii pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de
viol ºi lipsire de libertate. Cei
trei au fost încarceraþi în Cen-
trul de Reþinere ºi Arestare Pre-
ventivã din cadrul Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului Dolj
ºi urmeazã sã fie transferaþi în
penitenciar”, ne-a declarat agent
Amelia Cãprãrin, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Duminicã, de la ora 21.30, pe
stadionul din localitatea Mioveni,
judeþul Argeº, se va desfãºura
partida de fotbal dintre echipele
FC Mioveni ºi FC Steaua Bucu-
reºti, considerat a fi un meci cu
grad ridicat de risc. În aceste
condiþii, Gruparea de Jandarmi
Mobilã „Fraþii Buzeºti” Craiova va

Poliþiºtii Secþiei Nr. 1 Ru-
ralã Craiova, în timpul ser-
viciului de patrulare execu-
tat joi seara, în jurul orei
20.00, în localitatea Coþofe-
nii din Faþã, au prins în fla-
grant un bãrbat în timp ce în-
cãrca în autoturismul perso-
nal materiale feroase de pe un
teren ce aparþine SC Auto-
mobile Service Filiaºi. Oame-
nii legii l-au oprit, l-au identificat, stabilind cã este vorba de-
spre Marius Pãun, de 34 de ani, din Coþofenii din Faþã, din
primele cercetãri reieºind cã acesta sustrãsese cantitatea de
380 kg deºeu material feros aparþinând societãþii comerciale.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, prejudiciul a fost recuperat
în totalitate ºi restituit unitãþii pãgubite, iar pe numele doljeanu-
lui poliþiºtii au întocmit acte premergãtoare începerii urmãririi
penale sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt calificat.

Poliþiºtii de frontierã dol-
jeni au depistat, în zona de
competenþã, patru autoca-
mione marca Volvo, care fi-
gurau ca neînmatriculate în
Cehia. Conform unui comu-
nicat al Poliþiei de Frontierã,
în cursul zilei de joi, la Punc-
tul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat s-au prezen-
tat pentru a efectua formali-
tãþile de frontierã, la interva-
le diferite de timp, patru cetãþeni bulgari, respectiv Angelov K.,
în vârstã de 30 de ani, Ivanov G., de 43 de ani, Hasan M., în
vârstã de 49 de ani ºi Georgiev K., de 53 de ani, care condu-
ceau câte un autocamion marca Volvo. Cu ocazia verificãrilor
efectuate în bazele de date, s-a constatat cã toate autocamioa-
nele erau semnalate de autoritãþile din Cehia ca fiind neînmatri-
culate de pe 29 februarie a.c. Poliþiºtii de frontierã le-au întoc-
mit celor patru cetãþeni bulgari acte premergãtoare de cerceta-
re penalã pentru sãvârºirea infracþiunii de conducere pe dru-
murile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Douã persoane s-au ales cu
dosare penale “de mãrþiºor”,
dupã ce au fost depistate, de
jandarmi, purtând arme albe
în locuri publice. Potrivit re-
prezentanþilor Grupãrii de
Jandarmi Mobile (GJMb) Cra-
iova, în cursul zilei de joi, un
echipaj de jandarmi al unitã-
þii, aflat pe timpul executãrii
unei acþiuni pe raza Secþiei 4
Poliþie Craiova, în zona Gãrii
din municipiu, a observat în
staþia de autobuz un bãrbat care avea asupra sa un cuþit. Jandar-
mii l-au oprit ºi l-au legitimat, stabilind cã se numeºte Pãtru Firã,
în vârstã de 54 de ani, domiciliat în localitatea Craiova, asupra
sa, în buzunarul pantalonilor, fiind gãsit un cuþit tip fluture, pe
care bãrbatul a spus cã îl poartã pentru autoapãrare. În aceeaºi
zi, în jurul orei 16.30, o altã patrulã din cadrul GJMb Craiova l-a
depistat, tot în zona Gãrii din municipiu pe Bogdan Budicã, în
vârstã de 18 de ani, din satul Tatomireºti, comuna Brãdeºti, care
avea la el un baston telescopic. “Cei în cauzã se fac vinovaþi de
comiterea infracþiunii de port, fãrã drept, în locurile ºi împreju-
rãrile în care s-ar putea primejdui viaþa sau integritatea corpora-
lã a persoanelor, ori s-ar putea tulbura ordinea ºi liniºtea publicã,
a cuþitului, respectiv bastonului telescopic, fapte prevãzute ºi
pedepsite de Legea nr. 61/1991, motiv pentru care le-au fost
întocmite acte premergãtoare de constatare”, a precizat cpt. Cos-
min Mirea, ofiþer de presã al GJMb Craiova.

Prins la furat de fier

Autocamioane
neînmatriculate oprite

la PTF Calafat

Cercetaþi pentru port
ilegal de armã albã

Cei trei, Ion Sprîncu, de 27 de
ani, Iulian Cioroianu de 31 de ani
ºi Ionel Pãun, de 23 de ani, toþi
din Filiaºi, în iunie 2009, au for-
þat douã tinere sã întreþinã rapor-
turi sexuale împotriva voinþei
acestora. Au fost trimiºi în jude-
catã, în stare de libertate, pentru
comiterea infracþiunilor de viol ºi
lipsire de libertate, au fost gãsiþi
vinovaþi, judecãtorii de la Filiaºi

condamnându-i la pedepse cu în-
chisoarea. Astfel, Sprîncu a pri-
mit 3 ani de închisoare, Cioroia-
nu 2 ani de detenþie, iar Ionel Pãun
a fost condamnat la 1 an de în-
chisoare. Toþi trei au fãcut apel,
apoi recurs, iar pe 29 februarie
2012, sentinþa a rãmas definitivã,
dupã ce magistraþii Curþii de Apel
Craiova le-au respins recursurile
ca fiind nefondate.

Jandarmii GJMb Craiova
asigurã mãsurile de ordine

la meciul de la Mioveni
participa, cu un efectiv de apro-
ximativ 120 de jandarmi, la asi-
gurarea mãsurilor de ordine pu-
blicã, venind în sprijinul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean
Argeº. Înainte de începerea par-
tidei de fotbal se va desfãºura ºi
o aplicaþie care are drept scop
perfecþionarea modului de acþiu-

ne al jandarmilor pentru asigura-
rea ºi restabilirea ordinii publice
pe timpul desfãºurãrii unei ma-
nifestãri sportive. “Chiar dacã
situaþia echipei Universitatea Cra-
iova nu este încã definitivatã,
existã cetãþeni din judeþul Dolj
care participã la manifestãri spor-
tive, atât în aceastã zonã, cât ºi
în alte judeþe ale þãrii. În acest
sens, vrem sã vã reamintim cã,
potrivit modificãrilor aduse Le-
gii nr. 4/2008 privind prevenirea
ºi combaterea violenþei cu oca-
zia competiþiilor ºi a jocurilor
sportive, pãtrunderea sau încer-
carea de pãtrundere fãrã drept,
prin orice mijloace, pe suprafaþa
de joc, constituie infracþiune ºi
se pedepseºte cu închisoare de
la 6 luni la un an ºi mãsura inter-
zicerii accesului la competiþiile
sportive pe o perioadã de la un
an la 2 ani. Pentru a fi la curent
cu toate modificãrile aduse legis-
laþiei în materie, cei interesaþi pot
intra pe site-ul instituþiei noastre”,
a precizat cpt. Cosmin Mirea,
ofiþer de presã al GJMb Craiova.
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Cam multe probleme
pentru Belgrad

Românii au o vorbă care spune că au doi
prieteni: sârbii şi Marea Neagră” (Boris
Tadici, preşedintele Serbiei). Parţial adevă-
rată afirmaţia, deşi nu suntem convinşi că şi
reciproca a fost mereu valabilă. Şi se pare
că nu. Un segment important al populaţiei
româneşti a simpatizat cu partea sârbă în
anii conflictului din fosta Iugoslavie. „Pro-
sârbismul” reflecta, în mare măsură, deşi
nu exclusiv, tentaţiile naţionaliste, ortodoxis-
te şi antioccidentale prezente în societatea
românească. Îndârjirea sârbilor era privită
cu nedisimulată admiraţie. În sprijinul aces-
tei atitudini cât se poate de explicabile s-a
invocat însă cu totul alt argument, şi anume
tradiţia prieteniei româno-sârbe, până la a se
susţine că Serbia sau fosta Iugoslavie ar fi
fost singurul bun vecin al României, afir-
maţie uşor naivă, făcută la vremea respecti-
vă c hiar  de preşedintele României,  Ion
Iliescu. Fiecare naţie îşi are prietenii săi tra-
diţionali şi adversarii săi ereditari, dar şi aceş-
tia pot fi revizuiţi în funcţie de circumstan-

ţe. Bucureştiul a deplâns ru-
perea provinciei Kosovo, „un
pământ sfânt”, locul marii bă-
tălii de la Câmpia Mierlei (28
iunie 1389), a cărei pierdere i-
a plasat aproape cinci secole
sub dominaţie otomană, de
Serbia, şi, apoi, dezlipirea, prin
referendum, a Muntenegrului.
România este una dintre ţările
UE care n-a recunoscut, până

acum, independenţa Kosovo. Acestea ar fi
câteva repere minore. Balanţa a înclinat, sis-
tematic, spre prietenia caldă, de bună veci-
nătate, dar suntem departe de limpezimea
desăvârşită invocată de folclor. Pe de altă
parte, raporturile politice se susţin mai puţin
pe istorie, cât pe interesele şi afinităţile pre-
zente. Pot fi promovate bunele relaţii cu
Serbia fără rescrierea trecutului într-un sens
mai idilic decât a fost în realitate (Lucian
Boia, „Istorie şi mit în conştiinţa româneas-
că”, Ed. Humanitas, 2011). Ce a solicitat,
de fapt, Bucureştiul, Belgradului? Nimic alt-
ceva decât rezolvarea, pe baza unor stan-
darde europene, a recunoaşterii minorităţii
vlahe, organizarea de şcoli în limba română
şi recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Româ-
ne. Formal, România susţinea candidatura
Serbiei pentru traiectoria sa europeană, ob-
ţinând, de altfel, statutul de stat candidat,
ceea ce nu este decât benefic pentru arhi-
tectura regională, devenită o realitate insti-
tuţională. Sprijinul Comisiei Europene exis-

ta deja, din octombrie anul trecut, când re-
comandase acordarea statutului de stat can-
didat la aderare, vic epreşedintele Jacques
Barrot subliniind că în 5-7 ani poate deveni
membru al UE. După prima zi a summit-
ului UE, preşedintele Herman Van Rompuy
a anunţat decizia celor 27, care înseamnă
„un pas istoric” pentru o ţară ce în urmă cu
13 ani era scena bombardamentelor NATO.
Drumul integrării este lung şi Bruxelles-ul
va impune, gradual, Serbiei, recunoaşterea
independenţei Kosovo, ca subiect de drept
internaţional. Pe de altă parte, fireşte, nu
exista o opoziţie semnificativă, fiindcă di-
plomaţii occidentali ştiau că fără un vot po-
zitiv la Bruxelles actuala coaliţie guvernamen-
tală are şanse mici să câştige viitoarele ale-
geri, alternativa Belgradului fiind un viraj mai
vizibil spre un parteneriat accentuat cu Ru-
sia. Dar să mai zăbovim puţin în istoria re-
centă, pentru unele clarificări în privinţa in-
vocatei „prietenii sincere”. În toamna anului
1944, o parte din cartierul general al armatei
populare de eliberare a Iugoslaviei se afla la
Craiova, în Palatul „Jean Mihail”, unde Io-
sip Broz Tito a stat în două reprize, cinci
săptămâni. Episodul este mai puţin cunos-
cut (Paul Rezeanu, „Amintirile oraşului”, Ed.
Alma, 2006) şi se ştie mai puţin despre in-
tenţia acestuia de a obţine acceptul lui Stalin
pentru a muta mai în interiorul României
graniţa Banatului sârbesc, unde intenţiona să
instaleze administraţia iugoslavă. La 24 au-
gust 1968, la trei zile după invazia trupelor

Tratatului de la Varşovia (fără România) în
Cehoslovacia, Nicolae Ceauşescu s-a întâl-
nit cu Tito, la Vârşeţ, pentru a pune de acord
unele măsuri şi acţiuni urgente, dată fiind
iminenţa unei agresiuni. Tito a ascultat oa-
recum neutru şi a încercat să tempereze ati-
tudinea liderului de la Bucureşti, recoman-
dându-i prudenţă şi evitarea provocărilor la
adresa Moscovei. Dezamăgit, chiar descu-
rajat, fiindcă se vorbise şi de o „dezarmare”
în caz de retragere pe teritoriul iugoslav,
Ceauşescu a plecat negru de supărare de la
Vârşeţ şi, deşi, până în ’65, Tito vizitase
România de patru ori, în timpul succesoru-
lui lui Dej a fost de 12 ori în ţara noastră. În
mod paradoxal, susţine istoricul american
Larry Watts, în temeiul unor documente CIA
declasate, în chestiuni de securitate şi poli-
tică externă Iugoslavia independentă a lui
Tito era mult mai apropiată de URSS decât
România. Apogeul atitudinii „prietenoase” a
Iugoslaviei faţă de România a fost atins în
decembrie 1988, când, la tradiţionala întâl-
nire anuală a liderilor de partid şi de stat,
reprezentanţii iugoslavi Loncear şi Dizdare-
vici au ridicat problema Banatului românesc,
aflat în componenţa teritorială a ţării noas-
tre. Despre ce s-a întâmplat în 1989 nu mai
trebuie spus nimic. Decât că mass-media
de la Belgrad a servit ca releu în manopera
de dezinformare. Dar faptul că Boris Tadici,
un pro-european, a fost în mod constant bre-
locul ţării sale la UE presupune că înţelege
şi îşi asumă toate exigenţele europene.

Dunărea este liberă de gheaţă,
aval de Porţile de Fier, până la Bechet

Topirea zăpezii din ultima perioadă
a dus la c reş terea uşoară a debitelor
râurilor în bazinul hidrografic  Jiu. Spe-
cialiş tii de la Administraţia Bazinală de
Apă (ABA) “Jiu” au anunţat,  ieri, că
din evoluţia nivelurilor  înregistrate la
staţiile hidrometric e din bazinul hidro-
grafic J iu se constată o tendinţă de
creştere de 2 c m.

În ceea c e priveşte acumulările din
Dolj, cea de la Işalniţa, af lată în admi-
nistrarea Sis temului de Gospodărire a
Apelor Dolj, funcţionează conform Re-
gulamentului de exploatare a acumu-
lării pe timp de iarnă, iar  priza de apă
funcţionează normal. Şi la Ac umula-
rea Fântânele, af lată în adminis trarea
ANIF Dolj,  situaţia este normală, ni-
velul apei în lac  fiind staţionar.

Potrivit prognozei elaborate de Com-
partimentul Prognoze Bazinale al ABA
“Jiu”, precum şi de INHGA–CNPH, în
următorul interval, nivelurile şi debi-
tele la staţiile hidrometric e (sh) vor fi
în creştere uşoară, din cauza c edării
apei din stratul de zăpadă, a evoluţiei
formaţiunilor  de gheaţă şi a propagării
din amonte. Totuş i, nivelurile la s taţii-
le hidrometrice se vor s itua sub cotele
de atenţie.  Formaţiunile de gheaţă

existente pe râuri vor fi în diminuare
şi res trângere. “În urma emiterii aten-
ţionării hidrologic e din 27 februarie
2012, specialiştii noştri monitorizează
din oră în oră nivelurile ş i debitele pe
Dunăre, aval de Porţile de Fier  2”,  a
dec larat Cosmin Călin ,  directorul
ABA “Jiu”.
Niveluri sub cotele de apărare

Pe Dunăre, în ultimele două zile,  de-
bitul la intrarea în ţară, secţiunea Ba-
ziaş , a fos t în c reştere, atingând valoa-
rea de 3.400 mc/s, s ituându-se, în con-
tinuare, sub media multianuală a lunii
martie, care este de 6.700 mc/s. “Şi pe
Dunăre, nivelurile la staţiile hidrometri-
ce se situează sub cotele de apărare”, a
mai anunţat c onduc erea ABA “J iu”.
Potr ivit acesteia, formaţiunile de ghea-
ţă existente pe Dunăre au fost în dimi-
nuare, până la eliminare. Sectorul Ba-
ziaş  – Drencova este liber  de gheaţă,
iar la Orşova se menţine gheaţa la mal.
“Menţionăm c ă aval PF 2, până la sh
Bechet, Dunărea este liberă de gheaţă,
însă rămâne în vigoare atenţionarea hi-
drologică emisă pentru fluviu”, a con-
chis Cosmin Călin.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ
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Licitaþia a fost lansatã de curând
în sistemul electronic de achiziþii
publice ºi  trebuie sã fie adjudeca-
tã la începutul lunii viitoare. Pe data
de 9 aprilie, autoritãþile craiovene
deschid ofertele pe care le vor
primi din partea firmelor interesa-
te ºi vor decide care dintre acestea
meritã sã primeascã acest contract.
În cazul în care nu vor mai exista
contestaþii – acestea apar când sunt
în joc contracte bãnoase, iar aces-
ta este unul substanþial - munici-
palitatea va putea semna efectiv
contractul de execuþie cu firma
selectatã. Abia dupã aceea, socie-
tatea va putea trece la lucru. Potri-
vit documentelor de licitaþie, socie-
tatea va avea la dispoziþie o perioa-
dã de 24 de luni pentru a reabilita
calea de rulare a tramvaiului, aceas-
ta fiind, de altfel, singura linie pe
care circulã tramvaiul în Craiova.
Reabilitãri
pe o distanþã
de 11 kilometri

Potrivit informaþiilor postate pe
SEAP, Primãria Craiova a împãrþit
lucrarea în trei loturi. Primul se re-
ferã la modernizarea cãii de rulare
a tramvaiului de pe bulevardul “De-
cebal”, pe ambele sensuri, pe o dis-
tanþã de aproape 1,6 kilometri, în-

Autoritãþile locale au scos la li-
citaþie modernizarea singurei li-
nii de tramvai din oraº. Firma
care va fi declaratã câºtigãtoa-
re, va avea la dispoziþie doi ani

pentru a reface terasamentul de
pe Calea Bucureºti. Pânã la des-
chiderea acestui ºantier, autori-
tãþile locale sperã sã termine lu-
crãrile de la pasajul suprateran.

cepând de la intersecþia cu “Elec-
troputere Mall” spre MAT SA. În
al treilea lot de lucrãri este prinsã
reabilitarea cãii de rulare a tramva-
iului de pe “Calea Bucureºti” – Bu-
levardul “Titulescu” –“Calea Seve-
rinului”, pe o distanþã mult mai
mare, de 10,8 kilometri. Tot aici
este inclusã ºi refacerea buclei de
întoarcere a tramvaiului de la pa-
sajul denivelat “Electroputere”, pre-
cum ºi reabilitarea porþiunii de cale
de tramvai care asigurã accesul la
depoul situat în cartierul Craioviþa
Nouã.  În al doilea lot este prins un
management de trafic pentru 16 in-
tersecþii.

Un tramvai
numit coºmar

Contractul are o valoare de 47
milioane de lei, iar banii sunt asigu-
raþi în mare parte din fonduri euro-
pene. Proiectul privind reabilitarea
liniei de tramvai face parte din Pla-
nul Integrat de Dezvoltare Urbanã
(PIDU) al Craiovei, iar la sfârºitul
anului trecut Primãria Craiova a
semnat contractul de finanþare în
acest sens. Imediat dupã parafarea
acestui act, primarul Antonie Solo-
mon a anunþat cã vrea ca aceste
lucrãri sã fie începute în acest an ºi
cã va încerca, pe cât va fi posibil,

sã îi impulsioneze pe constructori
sã termine mai devreme decât vor
necesita termenele contractuale. Tot
atunci, Solomon a spus cã este de
pãrere cã tramvaiul în Craiova este
un moft cãruia nu îi vede utilitatea
practicã, dar nici nu poate sã mai
renunþe la el, fiind un mijloc de trans-
port care a fost prins în strategia
de dezvoltare a municipiului.
Un transport ecologic
de 8 milioane
de euro

Autoritãþile locale deþin, în acest
moment, mai multe proiecte cu fi-
nanþare europeanã pentru dezvol-
tarea transportului în Craiova. Unul
dintre acestea prevede realizarea
unui transport ecologic ºi are o
valoare de aproximativ 8 milioane
de euro. Printre altele, se urmãreºte
sã se modernizeze sistemul de ali-
mentare cu energie electricã pen-
tru tramvaie; sã se reabiliteze par-
tea carosabilã a strãzii Calea Bu-
cureºti – între intersecþia cu bule-
vardul „Carol I” ºi intersecþia cu
bulevardul „Decebal”; sã se ame-
najeze locuri de parcare între in-
tersecþia “Calea Bucureºti” cu stra-
da „Sãrarilor” ºi intersecþia cu stra-
da „Grigore Pleºoianu” ºi sã se cre-
eze primele piste de biciclete pe

Calea Bucureºti, pe bulevardul
„Nicolae Titulescu” ºi pe Calea
Severinului – între intersecþia cu
strada „Maria Tãnase” ºi intersec-
þia cu bulevardul „Dacia”.
Parcarea subteranã
cu peste 600
de locuri

O soluþie pentru fluidizarea tra-
ficului este ºi parcarea subteranã
de sub platoul Teatrului Naþional
“Marin Sorescu”. Potrivit munici-
palitãþii, ºi în acest proiect se do-
reºte sã se investeascã în jur de 20
milioane de euro. Fiind prima par-
care subteranã din muncipiu, ºi cea

mai mare, este proiectatã sã deþinã
619 locuri de parcare, dintre care
586 de locuri pentru autoturisme
ºi restul de 33 de locuri pentru
posesorii de motociclete. Proiec-
tanþii au prevãzut în schiþe ca par-
carea sã fie realizatã în totalitate în
subteran. Va fi structuratã pe douã
niveluri ºi va avea douã cãi de ac-
ces, iar intrarea va fi cu platã. Cra-
iovenii se vor putea mândri ºi cu
cele 240 de prize electrice pentru
încãrcarea autoturismelor cu ba-
terii ºi încãrcãtor intern, precum
ºi douã borne pentru încãrcarea
rapidã, toate acestea urmând sã se
regãseascã printre dotãri.

LAURA MOÞÎRLICHE

Criza de morfinã s-a declanºat
dupã ce principalul producãtor de
analgezice opioide ºi morfinã ºi-a
anunþat retragerea de pe piaþa din
România. Prinºi în ofsaid de
aceastã decizie, oficialii de la Bu-
cureºti s-au încurcat în scuze ºi
explicaþii. Între timp, câteva mii
de bolnavi de cancer din toatã þara
au rãmas mai bine de o sãptãmâ-
nã fãrã medicamentele care le ali-
nau durerile. La Craiova, medicii
oncologi s-au confruntat cu o si-
tuaþie la fel de dificilã, mai ales cã
la mijloc au fost ºi sunt ºi bolnavi
de cancer în fazã terminalã.

Primele care s-au epuizat au
fost tabletele de morfinã, medi-
cii fiind nevoiþi sã administreze
pacienþilor medicamente asocia-
te, iar celor internaþi morfinã in-
jectabilã. În câteva zile însã ºi
fiolele s-au terminat, mulþi dintre
bolnavi fiind nevoiþi sã suporte

Dupã câteva sãptãmâni chinuitoare,
de luptã cu boala ºi durerile insuporta-
bile, bolnavii de cancer de la Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Craiova au
primit din nou morfinã, pentru mulþi

dintre ei, singura soluþie de alinare a
suferinþelor fizice. O problemã rãmâ-
ne, în schimb, pentru pacienþii cu afec-
þiuni oncologice cea a citostaticelor, în-
trucât o parte din acestea încã lipsesc.

în tot acest interval dureri greu
de imaginat.

Achiziþie în regim de urgenþã
Pentru a rezolva disfuncþionali-

tãþile provocate de lipsa de morfi-
nã din farmacia unitãþii sanitare,
conducerea Spitalului Judeþean de
Urgenþã din Craiova a demarat pro-
ceduri de achiziþie în regim de ur-
genþã a medicaþiei pentru bolnavii
de cancer. Aºa se face cã, joi, la
Craiova a sosit un prim transport
de medicamente pentru pacienþii
cu afecþiuni oncologice. Unitatea
sanitarã a primit fiole ºi tablete de
morfinã care vor ajunge cel puþin
pânã când se va încheia licitaþia,
adicã aproximativ douã luni. Ne-
rezolvatã rãmâne în continuare lip-
sa a douã citostatice de bazã, însã
reprezentanþii Spitalului Judeþean
din Craiova au precizat cã ºi aceas-
tã deficienþã va fi cât de curând

remediatã. „Problema s-a rezolvat
pentru toatã gama de morfinã, atât
fiole, cât ºi tablete. S-a apelat la o
achiziþie în regim de urgenþã pânã
la licitaþie. Mai sunt totuºi douã ti-
puri de citostatice de bazã care în
acest moment ne lipsesc”, a expli-
cat prof. univ. dr. Florinel Bãdu-
lescu, preºedintele Societãþii Naþi-
onale de Oncologie.
Ministerul Sãnãtãþii, mãsuri
tardive

Tardiv a reacþionat ºi Ministe-
rul Sãnãtãþii. Astfel, s-a luat hotã-
rârea ca medicamentele
care fac parte din pro-
tocoalele terapeutice,
în special cele oncolo-
gice, dar care au un
preþ foarte mic ºi nu
prezintã interes comer-
cial din partea furnizo-
rilor, motiv pentru care
nu sunt aduse pe piaþa
româneascã, sã fie pro-
curate prin compania
de stat UNIFARM, aºa

încât sã nu mai existe disfuncþio-
nalitãþi în tratamentul bolnavilor.

Totodatã, medicamentele care
dau preþul de referinþã, dar care nu
se gãsesc pe piaþã în cantitate sufi-
cientã pentru a acoperi cererea, cre-
ând nemulþumiri în rândul pacienþi-
lor ar urma sã fie eliminate din lis-
tele de compensate ºi gratuite, ast-
fel încât alte medicamente care exis-
tã pe piaþã sã dea preþul de referin-
þã, iar pacienþii sã beneficieze gra-
tuit de medicaþia necesarã. Pentru
a asigura continuitatea tratamentu-
lui ºi o cantitate suficientã de medi-

camente existã un plan prin care
vor fi încheiate contracte cost-vo-
lum cu Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate. Acesta vizeazã în spe-
cial medicamentele unice, cele cu
un singur producãtor, care se în-
cadreazã în categoria esenþialã ºi
pentru care nu existã alternativã te-
rapeuticã.

Ca o soluþie de avarie, gânditã
însã abia dupã ce mii de bolnavi
au avut deja de suferit, Ministerul
Sãnãtãþii a hotãrât sã achiziþioneze
din fondurile alocate de  Guvern o
cantitate de medicamente care sã

constituie un stoc ce poate
fi utilizat în cazuri de disfuc-
þionalitate a programului de
oncologie.

În România, în fiecare
an, aproximativ 90.000 de
bolnavi au nevoie de trata-
ment cu citostatice. Anul
acesta, suma alocatã pen-
tru derularea Programului
Naþional de Oncologie este
de 836.631.000 lei.

RADU ILICEANU
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Heineken România a înre-
gistrat rezultate pozitive în
2011: cifra de afaceri netã a
crescut cu 11,5% în 2011 faþã
de 2010, ajungând la 1.042
milioane RON, în timp ce vo-
lumul vândut de Companie a
înregistrat o creºtere de 7,5%
în 2011 faþã de 2010. „Heine-
ken are o strategie globalã con-
sistentã, pe termen lung, care
a fost adoptatã ºi în România
ºi care ne-a permis sã ne im-

bunãtãþim rezultatele în 2011 faþã de 2010. Performanþa noastrã
din anul 2011 are la bazã programe eficiente de marketing, acti-
vãri realizate pe fiecare marcã în parte, investiþii constante în
inovaþie, o colaborare strânsã cu clienþii noºtri ºi, în particular,
cu distribuitorii, menþinând totodatã aceeaºi calitate a berilor noas-
tre. Toate acestea au loc anticipând în permanenþã nevoile ºi
preferinþele consumatorilor noºtri – aflaþi într-o continuã cãuta-
re de experienþe noi ºi sunt guvernate de programe eficiente de
management al costurilor...”, Andrew Quayle, Chief Financial
Officer Heineken România.  (M.Bulugean)

Heineken România a înregistrat
rezultate pozitive în 2011

În 2011, rezultatul operaþio-
nal a atins 2.437,1 milioane
RON, în scãdere cu 14,6%  faþã
de anul trecut într-un mediu
economic care continuã sã fie
dificil. Într-un comunicat de
presã al BCR se precizeazã cã
rezultatul operaþional trimestrial
se menþine solid – 548,1 mili-
oane RON, chiar dacã înregis-
treazã un nivel mai mic în com-

paraþie trimestrialã – 638 milioane RON, în contextul încetinirii
relansãrii economice ºi a menþinerii condiþiilor de piaþã dificile –
cerere eligibilã redusã pentru împrumuturi ºi marje de dobândã
sub presiune continuã. „Cheltuielile operaþionale s-au menþinut
relativ stabile în comparaþie anualã ajungând la 1.695,6 milioane
RON. În trimestrul IV, cheltuielile operaþionale trimestriale au cres-
cut cu 38,9 milioane RON în comparaþie trimestrialã, urmând unui
nivel redus record obþinut în trimestrul III, fiind totuºi bine admi-
nistrate în contextul economic actual”, se precizeazã în comuni-
catul respectiv. Venitul operaþional a scãzut cu 8,7% în compara-
þie anualã, în principal din cauza scãderii continue a ratelor dobân-
zii ºi cererii eligibile reduse pentru împrumuturi. (M.Bulugean)

BCR: Rezultat operaþional
în scãdere, faþã de anul trecut

La sfârºitul lunii decembrie
2011, efectivul salariaþilor din
Regiunea de Dezvoltare Sud –
Vest Oltenia reprezenta 8,1%
din nivelul naþional, se aratã într-
un raport al Direcþiei Regionale
de Statisticã (DRS) Dolj. Con-
form acestuia, efectivul salaria-
þilor din economia Regiunii de
Dezvoltare Sud – Vest Oltenia
a fost de 369.994 de persoane,

cu 2.185 de persoane mai mult decât la sfârºitul lunii decembrie
2010. “În judeþele Dolj ºi Vâlcea era concentrat 53,1% din efecti-
vul regional de salariaþi”, a precizat Mariana Tãnase, directorul
Direcþiei Regionale de Statisticã Dolj. Astfel, din totalul salariaþilor,
59,1% îºi desfãºurau activitatea în cadrul serviciilor, 38,7% în
industrie ºi construcþii ºi doar 2,2% în agriculturã, vânãtoare ºi
servicii anexe, silviculturã ºi pescuit. În ceea ce priveºte rata ºoma-
jului în Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, aceasta a fost
de 7,5% ºi s-a situat peste nivelul ratei ºomajului la nivel naþional,
care este de 5,1%. “În Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia,
la sfârºitul lunii decembrie 2011, se aflau 69.252 de ºomeri, aproape
jumãtate dintre aceºtia fiind femei, respectiv 30.100 de persoa-
ne”, spune ºefa DRS Dolj.  În teritoriu, cea mai mare pondere a
ºomerilor a fost deþinutã de judeþul Dolj (36,7%), fiind urmat de
Olt (17,3%), Mehedinþi (16,4%), Gorj (16,3%) ºi Vâlcea (13,3%).

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Doljul ºi Vâlcea deþin peste 50%
din efectivul regional de salariaþi

OIR POS DRU Sud Vest Olte-
nia gestioneazã în prezent un  nu-
mãr  total de 81 de proiecte  POS-
DRU  dintre care 54 de proiecte
care se aflã în implementare în
valoare totalã de 258545227 lei,
iar 27 proiecte, în valoare de pes-
te 60302581 lei  finalizate. Miha-
ela Mocanu, directorul executiv
al OIR POS DRU SV Oltenia a
precizat cã începând cu 1 mar-
tie, anul curent, AM POSDRU ºi
Organismele Intermediare Regio-
nale vor acorda audienþe, în fie-
care joi, de la ora 12.00. „Tot de
la aceastã datã, vor funcþiona ºi
birourile de sprijin (Help-desk, în
cadrul Autoritãþii de Manage-
ment)”, a mai spus Mihaela Mo-
canu (foto). Pe de altã parte, mi-
nistrul Muncii, Claudia Boghice-
vici, a cerut directorului general
AM POSDRU, Carmen Roºu,
proceduri mai simple pentru be-
neficiari, o monitorizare mai bunã
a proiectelor, completarea sche-

mei de personal, urgenta-
rea proiectelor. „Atitudi-
nea pro-activã, transpa-
renþã ºi operativitatea sunt
esenþiale în relaþia cu so-
licitanþii ºi beneficiarii pro-
iectelor”, a subliniat re-
prezentantul OIR POS
DRU SV Oltenia.

Întrerupere,
nu suspendare !

Ministerul Muncii a fãcut
recent cãteva referiri la si-
tuaþia actualã  de întrerupe-
re a plãþilor  de cãtre Comi-
sia Europeanã ºi a reamintit
diferenþa dintre întreruperea
plãþilor ºi suspendarea pro-
gramului POSDRU. „Între-
ruperea rambursãrilor de la
Comisia Europeanã este o proce-
durã uzualã, pe termen scurt, o mã-
surã de precauþie a Comisiei Euro-
pene, care se ridicã imediat ce sta-
tul membru corecteazã deficienþe-

le. Suspendarea presupune
blocarea întregului pro-
gram”, a spus directorul OIR
POS DRU SV Oltenia. Co-
municatul de presã mai pre-
cizeazã cã în acest moment,
AM POSDRU face plãþi cã-
tre beneficiari de la bugetul
de stat, iar procedura de se-
lecþie a proiectelor se desfã-
ºoarã normal.  În finalul co-
municatului se precizeazã
ca  AM POSDRU face efor-
turi ca, pânã la mijlocul lunii
martie, sã ducã la capãt toa-
te recomandãrile, astfel în-
cât Comisia Europeanã sã
reia rambursãrile în cadrul
acestui program.

Registrul unic al cererilor
de rambursare

În vederea asigurãrii transparen-
þei efectuãrii plãþilor cãtre benefi-
ciari, precum ºi a respectãrii ter-
menului prevãzut în procedurã (45
de zile calendaristice pentru proce-
sarea cererilor de rambursare ºi de
restituire TVA ºi 15 zile calendaris-
tice pentru procesarea cererilor de
prefinanþare), AMPOSDRU a emis
Instrucþiunea nr. 57, privind insti-
tuirea Registrului unic al cererilor
de rambursare, de restituire a TVA
ºi al cererilor de prefinanþare afe-
rente proiectelor finanþate din POS-
DRU 2007-2013. Începând cu data
de 21 februarie 2012, acest Regis-
tru a fost actualizat ºi publicat zil-
nic pe site-ul AMPOSDRU, la Sec-
þiunea “Implementeazã”, “Registrul
unic al cererilor de rambursare, de
restituire a TVA ºi al cererilor de
prefinanþare”. Beneficiarii au avut
obligaþia ca, pânã la data 1 martie
2012, sã completeze în Actionweb
informaþii privind calendarul de des-
fãºurare a activitãþilor în cadrul pro-
iectelor, aferente primului trimestru
din anul 2012.

MARGA BULUGEAN

De la 1 martie, funcþioneazã birourile de sprijin
În cadrul Autoritãþii de Management:

Un nou modul în sistemul ActionWeb

Începând cu data de 17 februarie  în cadrul aplicaþiei Actionweb a
fost creat un nou modul, în vederea încãrcãrii informaþiilor care

vizeazã activitãþile desfãºurate de beneficiari. Totodatã  AMPOSDRU a
publicat  Manualul de utilizare Actionweb - Modul “Planul activitãþilor”.

F
ostul premier Radu Vasile
povestea în memoriile sale,

intitulate „Amintirile unui prim-
ministru”, o întâmplare de tot ha-
zul la o ºedinþã de Guvern. „A fost
de râsul Guvernului, când minis-
trul Agriculturii a prezentat într-o
ºedinþã a Cabinetului ministerial
o listã cu diferite specii de ani-
male, a cãror creºtere se cerea
în continuare subvenþionatã. La
un moment dat, Mureºan a pro-
nunþat, cu seninãtate, cuvântul
„bubuline” (n.r. - bubaline). Între-
bat fiind ce sunt aceste „bubuli-
ne”, a trebuit sã sune la minister
ºi sã întrebe. Dupã care rãspun-
sul lui a fost: sunt bivoli ºi bivoli-
þe”. Membru PNÞCD, Ioan
Avram Mureºan era, parcã, elec-
tronist de profesie, dar nimerise...
la Agriculturã, unde erau de fã-
cut multe privatizãri. Ce s-a în-
tâmplat ulterior cu el se ºtie din
presã, mai exact din afacerea
„Caltaboºul”. Cum a ajuns Ste-
lian Fuia ministru al Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale, în locul unui

destoinic profesionist ca Valeriu
Tabãrã, nimeni n-a dat explicaþii.
Oricum, nu i-au trebuit multe zile
pentru a demonstra cã e rupt de
realitate sau paralel cu ea, afir-
mând, deunãzi, cã „gãina e un
organism viu, care face ouã în
continuare”. Bine cã nu face pui
vii, dar asta ne-au spus-o alþii.
Pentru a explica creºterea pre-
þului la ouã, în urma intrãrii în vi-
goare a prevederilor UE prin
care crescãtorii nu mai pot valo-
rifica ouã pânã la modernizarea
spaþiilor de exploatare a galina-
ceelor, Stelian Fuia a lãsat zia-
riºtii cu gura cãscatã. Vãzutã din
biroul ministerial, avicultura este
altfel faþã de cea din realitate.
Ministrul Fuia pare un rãtãcit,
habarneavând de faptul cã, în
România, avicultura intensivã
chiar a existat ºi existã. Produc-
þia scãzutã de ouã, care a deter-
minat creºterea preþului la acest
produs alimentar în hipermarke-

turi, nu poate fi justificatã decât
prin cauze precise, nu prin stre-
sul gãinilor ºi alte mofturi euro-
pene. Dacã n-are habar de me-
serie, în schimb, „ca politician”,
Stelian Fuia þine musai sã fie luat
în seamã ºi scrie, pe site-ul zia-
re.com, despre „miºcarea ce
poate bate USL”. Care sã fie
aceasta? O miºcare politicã
pragmaticã, de centru-dreapta,
care þine România pe stabilitate
economicã. Stelian Fuia e grav
în politicã. Deºi, dupã opinia
noastrã, miºcarea politicã prag-
maticã ºi cum o mai doreºte dom-
nia sa, care poate bate USL, tre-
buie sã cuprindã pe toþi aceia
care nu ºtiau cã „gãina e un or-
ganism viu, care face ouã în con-
tinuare”. Ministrul penelor de
gãinã se dovedeºte, astfel, suc-
cesorul îndelung aºteptat al lui
Ioan Avram Mureºan, cu „bubu-
linele” lui. Adicã un comediant.
ªi, poate, cu acelaºi destin.

Ministrul penelor de gãinãMinistrul penelor de gãinãMinistrul penelor de gãinãMinistrul penelor de gãinãMinistrul penelor de gãinã
MIRCEA CANÞÃR
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Ministerul Educaþiei a supus
dezbaterii publice curriculumul
pentru clasa pregãtitoare, dis-
ciplinele care vor fi studiate fi-
ind Dezvoltare personalã, Co-
municare în limba românã, Edu-
caþie pentru societate, Religie,
Matematicã ºi explorarea me-
diului, Muzicã ºi miºcare, Teh-
nologii de informare ºi comu-
nicare, Educaþie fizicã ºi Sport,

Lecþiile la clasa pregãtitoare vor cuprinde:

Programa disciplinei Edu-
caþie pentru societate la cla-
sa pregãtitoare urmãreºte
integrarea socialã a copiilor
în colectivitate prin aplicarea

normelor de conduitã, copiii
fiind învãþaþi regulile de po-
liteþe, formulele de salut ºi de
adresare, precum ºi regulile
elementare în conversaþie.

Paginã realizatã de CARMEN RUSAN

Arte vizuale ºi lucru manual. La
disciplina Educaþie pentru so-
cietate vor fi combinate elemente
de geografie localã ºi istorie fa-
milialã ºi comunitarã, raportate
la noþiuni de educaþie civicã.
Copiii vor învãþa reguli de poli-
teþe, formule de salut, formule
de adresare ºi de mulþumire, pre-
cum ºi reguli elementare în con-
versaþie. Programa prevede cã

vor fi învãþaþi sã se comporte
la ºcoalã, în familie, pe stradã,
în mijloacele de transport în
comun, în sala de spectacole,
în excursie ºi la muzeu.

Se vor derula
activitãþi
culturale

 Cadrele didactice le vor trans-
mite copiilor reguli despre nor-
mele de igienã personalã ºi de
comportament moral-civic baza-
te pe respectul faþã de sine ºi faþã
de ceilalþi, cinstea, sinceritatea ºi
grija faþã de lucrurile încredinþa-
te. Programa materiei Educaþie
pentru disciplinã include ºi învã-
þarea grupului de apartenenþã,
respectiv familia, grupul de co-
legi, de prieteni, dar ºi despre
locul unde locuiesc ºi dacã exis-
tã anumite tradiþii locale în res-
pectiva zonã. În cadrul discipli-
nei sunt prevãzute ºi activitãþi ex-
traºcolare, precum vizitele la
muzee, importante prin conþinu-
tul cu valoare educaþionalã ºi prin

cadrul asigurat pentru exersarea
deprinderilor de comportare în
cadrul grupului de colegi, în re-
laþie cu alþi vizitatori sau cu per-
sonalul muzeului, excursiile,
spectacolele de teatru adecvate
vârstei copiilor, serbãrile ca mo-
dalitate de exprimare creativã a
copiilor, parteneriatele cu alte cla-
se din ºcoalã sau din alte ºcoli în
scopul realizãrii unor proiecte
simple cu conþinut moral-civic.

Copiii vor face
„exerciþii

de învãþare
a închinãrii”

În orar, elevii vor avea ºi reli-
gia. Printre activitãþile de învãþa-
re la care vor lua parte copiii la
aceastã disciplinã se numãrã or-

ganizarea de discuþii despre rolul
lui Dumnezeu în viata omului, 
exerciþii de învãþare a închinãrii,
organizarea de activitãþi caritabi-
le ºi chiar vizite la bisericã. „Bi-
serica este un spaþiu cu înalte va-
lenþe educative pentru ora de re-
ligie. Profesorul poate organiza
vizite la bisericã cu elevii cu di-
ferite ocazii si scopuri: pentru
participarea si observarea anumi-
tor slujbe bisericeºti; pentru a
primi Sfânta Împãrtãºanie; pen-
tru discuþii cu preotul pe teme re-
ligioase sau pentru a organiza în
comun diferite evenimente im-
portante pentru comunitate ori
activitãþi de întrajutorare a mem-
brilor acesteia”, se precizeazã în
documentul publicat pe site-ul
Ministerului Educaþiei Cercetãrii
Tineretului ºi Sportului.

Preºcolarii dar ºi ºcolarii care au lucrat
în atelierele Muzeului Olteniei pentru a face
mãrþiºoare ºi-au expus ieri produsele, fi-
ind felicitaþi ºi premiaþi de directorul insti-
tuþiei, Mihai Fifor. În ateliere au fost pre-
zenþi atât copii din Craiova, cât ºi din ju-
deþ.  Mãrþiºoarele lor au fost apreciate de
un juriu onorific condus de graficianul
Gabriel Bratu ºi ºeful secþiei de Arheolo-
gie, Cornel Bãlosu, care a decis cã „fieca-
re prichindel meritã un premiu”.  „Pentru
noi este un nou an în care am avut privile-
giul sã oferim un spaþiu în care cei mici sã
poatã sã lucreze, sã afle despre tradiþiile
legate de primãvarã, sã ºtie ce este un
mãrþiºor ºi de ce sã oferã în sezonul aces-
ta. Cred eu cã împreunã, muzeul ºi unitã-
þile de învãþãmânt din Craiova ºi întregul

judeþ, am mai fãcut un pas înainte, acela
de a încerca sã le oferim celor mici încã o
piatrã la fundaþia pentru educaþia ºi viito-
rul lor. Prin astfel de acþiuni, muzeul îºi
atinge obiectivul de instituþie de educaþie
ºi cred cã sunteþi în asentimentul meu
atunci când spun cã a fost o acþiune reu-
ºitã”, a precizat Mihai Fifor, directorul
Muzeului Olteniei Craiova.
Mãrþiºoarele au fost cu vânzare

Expoziþia de mãrþiºoare a fost cu vânza-
re, iar banii strânºi vor fi folosiþi în scop
filantropic. În acest fel, cadrele didactice
sperã sã le transmitã celor mici respectul
dar ºi grija faþã de semeni. „Sper sã îi creº-
tem pe cei mici cu respect faþã de tradiþie
ºi de semeni. Am înþeles cã expoziþia este

cu vânzare pentru ajutora-
rea copiilor aflaþi în dificul-
tate. Prin urmare, acþiunea
are mai multe laturi. Cei
mici îºi dezvoltã abilitãþile
de a lucra manual, cunosc
tradiþiile dar ºi instituþiile
care se ocupã de educaþie,
de culturã ”, a precizat in-
spectorul ºcolar pentru în-
vãþãmânt preºcolar, Veroni-
ca Georgescu. Directorul
Muzeului Olteniei Craiova a
anunþat cã ºi în perioada ur-
mãtoare la Casa Bãniei se
vor organiza ateliere pentru
cei mici pe diverse teme.

Domestos în parteneriat cu Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportu-
lui, continuã proiectul educaþional „Igiena
acasã ºi la ºcoalã” în anul ºcolar 2011 –
2012. Programul, aflat la a treia ediþie, se
desfãºoarã în 10 judeþe din þarã: Bucureºti,
Cãlãraºi, Constanþa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ia-
lomiþa, Olt, Tulcea ºi Vâlcea, implicând peste
30.000 de copii din 200 de ºcoli ºi 200 de
grãdiniþe. Scopul proiectului este creºterea
gradului de informare ºi conºtientizare a
copiilor cu privire la importanþa igienei ºi a
sãnãtãþii, precum ºi la formarea abilitãþilor
de menþinere a igienei personale ºi colecti-
ve.  Platforma online a programului este pe
site-ul www.zeromicrobi.ro.
Concurs de poveºti pentru preºcolari

Componenta dedicatã copiilor din sistemul
preºcolar se desfãºoarã în 200 de grãdiniþe
din þarã. Pentru preºcolari,  Domestos, în par-

Concursuri pe tema igienei
la ºcoalã ºi acasã pentru copii

teneriat cu Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, au creat ºi distribuit
o cãrticicã educaþionalã pentru copii, prin in-
termediul cãreia aceºtia au posibilitatea sã în-
veþe despre igienã. De asemenea, în premie-
rã, preºcolarii sunt invitaþi sã participe la un
concurs de poveºti pe tema igienei în care îºi
pot folosi imaginaþia ºi cunoºtinþele dobândi-
te în cadrul proiectului.
Elevii vor avea de fãcut o mascotã

Componenta dedicatã copiilor din sistemul
de învãþãmânt primar constã într-un concurs
în care elevii participanþi au sarcina de a crea o
mascotã reprezentativã pentru igienã, confec-
þionatã din materiale reciclabile. Astfel, elevii
vor învãþa atât despre importanþa igienei, cât
ºi despre caracterul obligatoriu al reciclãrii.

Cea de-a treia componentã, adresatã ºco-
larilor din gimnaziu, are ca scop dezvoltarea
unei campanii de igienã în ºcoalã pornind de
la mesajele campaniei “Igiena acasã ºi la ºcoa-
lã: 100% sãnãtate, 0% microbi.” Noutatea în
cadrul acestei componente este faptul cã în
fiecare ºcoalã se va alege un reprezentant,
membru al Consiliului Elevilor, pe care ex-
perþii Unilever ºi MECTS îl vor forma ca ”Ex-
pert în Igienã” ºi care va coordona activitãþile
din ºcoala sa. De asemenea, elevii din ciclul
gimnazial vor primi ghiozdane cu materiale
ajutãtoare în crearea campaniei: lipici, bloc
de desen, carioci, stickere. Campania educa-
þionalã „Igiena acasã ºi la ºcoalã” este un pas
important în crearea unor generaþii mai res-
ponsabile ºi mai preocupate de sãnãtatea lor.

Reguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi norme
de igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalã

Reguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi norme
de igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalã

Reguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi norme
de igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalã

Reguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi norme
de igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalã

Reguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi norme
de igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalã

Reguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi norme
de igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalã

Reguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi norme
de igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalã

Reguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi norme
de igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalã

Reguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi normeReguli de politeþe, formule de adresare ºi norme
de igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalãde igienã personalã

Micii artiºti,
premiaþi de Muzeul Olteniei

Micii artiºti,
premiaþi de Muzeul Olteniei

Micii artiºti,
premiaþi de Muzeul Olteniei

Micii artiºti,
premiaþi de Muzeul Olteniei

Micii artiºti,
premiaþi de Muzeul Olteniei

Micii artiºti,
premiaþi de Muzeul Olteniei

Micii artiºti,
premiaþi de Muzeul Olteniei

Micii artiºti,
premiaþi de Muzeul Olteniei

Micii artiºti,
premiaþi de Muzeul Olteniei



cuvântul libertăţii / 9sâmbătă, 3 martie 2012 cultură Pagină realizată de MAGDA BRATU

Programul zilei de sâmbătă
 Orele 10.00-11.00, Radio România „Oltenia” – Craiova şi Radio

România Cultural – foaier etaj: Dezbatere cu tema „Un semn de normalitate
în pregătirea profesională: reînfiinţarea şcolilor tehnologice”. Manifesta-
re realizată în cadrul proiectului european „ACCES – Formarea profesională
continuă, calificare/recalificare, garanţia succesului pe piaţa muncii pentru
angajaţi”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţi-
onal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Moderatori: Mi-
rela Nicolae, Liliana Hinoveanu-Ursu, Andrada Cojocaru.
 Orele 11.00-12.00, Editura „AIUS” – foaier etaj: Lansarea cărţii

„Prezenţe angelice în literatura română”, de Petrişor Militaru. Invitaţi: Că-
tălin Ghiţă, Gabriel Nedelea, Luiza Mitu.
 Orele 12.00-13.00, Radio România „Oltenia” – Craiova: Lansarea

cărţii „Herculane – arc peste timp”, de Dorin Bălteanu, (Editura Info, Craio-
va, 2011). Moderator: Mircea Pospai.
 Orele 13.00-14.00, Editura „AIUS” – foaier etaj: Lansarea cărţii

„Tendinţe recente în dinamica computaţională a mediilor excitabile”, de
Adela Ionescu. Invitaţi: Ştefan Săvulescu, Romulus Militaru, Daniela Con-
stantinescu.
 Orele 14.00-14.45, Radio România „Oltenia” – Craiova – foaier

etaj: Lansarea cărţii „Vara căpcăunului”, de Nicolae Dan Fruntelată (Editura
„Semne”). Moderator: Mircea Pospai. Invitaţi: prof. univ. dr. Ovidiu Ghidir-
mic, Dan Lupescu, directorul Direcţiei pentru Cultură Dolj.
 Orele 14.45-15.30, Radio România „Oltenia” – Craiova – foaier

etaj: Lansarea cărţii „Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în arhivele Securităţii”,
de  Clara Mareş (Editura „Curtea Veche Publishing”, 2011). Moderato r:
Simona Lica. Invitaţ i: Clara Mareş, lector doctor Angelo Mitchievici –
critic  literar, Toma Velici –  editoru l operei lu i I.D. Sîrbu  şi Elisabeta Sîrbu  –
soţ ia lui I.D. Sîrbu.
 Orele 15.30-16.00, Radio România – foaier central: „Invitaţi de

nota 10”: Olimpici internaţionali ai judeţului Dolj.
 Orele 16.00-17.00, Editura „AIUS” – foaier etaj: Lansarea cărţii „A

venit circul şi nu mai pleacă” (eseu), de Horaţiu Buzatu. Participă: Adrian
Cioroianu, Marcel Răduţ-Selişte, Mihai Firică. Moderator: Nicolae Marinescu.
 Ora 17.00, Editura „Nomina – la stand: Lansarea volumului „Hai-

hui prin ţara poveştilor”. Invitaţi: profesori şi elevii premiaţi la Concursul
Naţional „Labirintul Ficţiunii”, părinţii elevilor, reprezentanţi ai Inspectoratu-
lui Şcolar Judeţean Dolj.

Programul zilei de duminică:
 Orele 10.00-10.30, Editura „Nomina” – la stand: Lansarea lucrării

„Complementaritatea programelor de evaluare pentru elevii din ciclul pri-
mar (II-IV) şi gimnazial clasele (V-VI)”. Invitaţi: profesori autori, profesori
evaluatori, profesori evaluatori, profesori participanţi la concursurile naţio-
nale ale Asociaţiei „InteligenT”, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Dolj.
 Ora 10.30: TOMBOLA GAUDEAMUS.
 Ora 11.00, MEDIA KINDER – foaier central: Tombolă cu premii pen-

tru clienţii standului.
 Ora 12.00: Decernarea Premiilor Caravanei GAUDEAMUS Craiova, ediţia

a XI-a – foaier central. Transmisiune directă Radio România „Oltenia” – Craiova.

În cadrul Târgului GAUDEAMUS de la Craiova are loc
astăzi, 3 martie, ora 14.30, lansarea volumului „Zidul de
sticlă. Ion D. Sîrbu în arhivele Securităţi i”, de Clara
Mareş, apărut anul trecut în Colecţia „Istorie şi Politică” a
Editurii „Curtea Veche Publishing”. Evenimentul se desfă-
şoară în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, în or-
ganizarea Radio România „Oltenia” – Craiova, Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc (IICCMER) şi Editurii „Curtea Veche”.

La eveniment participă, alături de autoarea Clara Mareş
– expert al Departamentului Ideologie şi Cultură din cadrul
IICCMER, criticul literar Angelo Mitchievici – directorul
Departamentului Ideologie şi Cultură din cadrul IICCMER,
profesorul Toma Velici – editor al operei lui Ion D. Sîrbu şi,
ca invitată de onoare – Elisabeta Sîrbu, soţia scriitorului.
Moderatorul discuţiei va fi Simona Lica (Radio România
„Oltenia” – Craiova).

„Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în arhivele Securităţii”
este rezultatul a trei ani de cercetări în arhivele fostei Secu-
rităţi, timp în care autoarea a consultat peste 1.700 de docu-
mente pent ru a reda cât mai fidel  încercările p rin care a

Lansarea
volumului
„Zidul de
sticlă.
Ion D. Sîrbu
în arhivele
Securităţii”

trecut scriitorul în cei 32 de ani de urmărire neîncetată. Lu-
crarea expune detaliat şi cronologic cele peste trei decenii,
precum şi modul în care autorul memorabilelor „Adio, Eu-
ropa!” şi „Jurnalul unui jurnalist fără jurnal” a făcut faţă
acestei presiuni infernale. În contrapondere, sunt prezenta-
te şi scrierile memorialistice sau literare publicate de Ion D.
Sîrbu. Personajul conturat în paginile cărţii este un scriitor
care încearcă să supravieţuiască liber şi curat, făcându-şi
un crez din cuvintele „nu mă judecaţi după cele făcute, ci
după cele ce le-am refuzat a le face”.

Clara Mareş (n. 10 august 1977, Câmpina) este absol-
-ventă a Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti. Are
un masterat în Relaţii Internaţionale la Centrul de Studii
Euro Atlantice al aceleiaşi universităţi. A mai publicat lucră-
rile „Membrii CC al PCR. Dicţionar” (Ed. Enciclopedică,
Bucureşti, 2004) şi „Dicţionarul penitenciarelor din Ro-
mânia comunistă (1945-1967)” (Ed. „Polirom”, 2008), este
editorul cărţii „Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii
1959-1989” (Ed. „Nemira”, 2005) şi redactor-şef al Anuaru-
lui IICCR, vol. 4, „Intelectualii şi regimul comunist. Istorii-
le unei relaţii” (Ed. „Polirom”, 2009).

Doar două zile – cât mai poposeşte la Craio-
va Caravana GAUDEAMUS – mai aveţi la dis-
poziţie pentru a profita de noutăţile editoriale
şi importantele reduceri de preţuri oferite de
expozanţii Târgului de Carte găzduit de foaie-
rul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. Adică
week-end-ul acesta: astăzi, între orele 10.00
şi 18.00, şi mâine, 4 martie, de la 10.00 la
14.00! Intrarea este liberă! Sunteţi aşteptaţi,
totodată, şi la manifestările culturale desfăşu-
rate aici: numeroase lansări de cărţi, dezba-
teri, o întâlnire cu olimpicii internaţionali dol-

jeni. Duminică, în ultima zi a Târgului, la prânz,
sunteţi invitaţi la festivitatea de decernare a
premiilor Caravanei GAUDEAMUS Craiova –
ediţia a XI-a şi, cu puţin noroc, dacă aţi com-
pletat şi aţi depus în urnă chestionarele distri-
buite zilele acestea de organizatori, vă puteţi
număra printre câştigătorii Tombolei. Târgul
de Carte este organizat, în perioada 29 februa-
rie – 4 martie, de Societatea Română de Radi-
odifuziune (echipa GAUDEAMUS şi Radio Ro-
mânia „Oltenia” – Craiova), în primele trei zile
înregistrând circa 6.700 de vizitatori.

Pentru a-şi susţine colegele, în foaierul TNC a venit, ieri, şi Mihaela Balica,
elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova, câştigă-
toare, anul trecut, nu numai a etapei zonale a Concursului Naţional de Lectu-
ră „Mircea Nedelciu”, ci şi a celei naţionale! Mihaela Balica a concurat în
Capitală cu alţi şapte elevi (din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Reşiţa
şi Fundulea) şi a fost răsplătită cu premii în bani şi în cărţi, dar şi cu o tabletă
digitală. Obişnuită cu olimpiadele şi cu concursurile, Mihaela Balica spune că
după absolvirea liceului speră să se reîntoarcă în Bucureşti, ca studentă la
Relaţii Internaţionale ori Jurnalism.

Cinci eleve de clasa a XI-a s-au
înscris, ieri, la etapa zonală a Con-
cursului Naţional de Lectură „Mir-
cea Nedelciu”, in iţiat ş i organ izat
încă din anul 2002 de Radio Româ-
nia, cu scopul de a stimula şi încura-
ja interesul tinerilor pentru lectură, şi
denumit astfel în amintirea regreta-
tului scriitor care a fost unul dintre
fondatorii Târgului GAUDEAMUS.
Concursul se adresează elevilor din
clasele terminale de liceu şi reuneşte
anual câţiva dintre cei mai bine pre-
gătiţi şi mai talentaţi tineri.

Este vorba despre Andreea Şer-
ban şi Cătălina Bîzîc, de la Colegiul
Naţional „Elena Cuza”, Andreea Ma-

Etapa zonală a Concursului de Lectură „Mircea Nedelciu”,
câştigată de o elevă a Colegiului Naţional „Elena Cuza”

teescu, Andra Vasile şi Selma Goga,
de la  Colegiu l Naţional „Fraţii Bu-
zeşti”. Acestea au avut de trecut
două probe: una teoretică, ce a
constat în întrebări din literatura ro-
mână (programa studiată în liceu),
alta de creaţie – mai precis un scurt
eseu plecând de la schiţa „Bacalau-
reat”, de I.L. Caragiale, în care (Anul
Caragiale fiind!) să fie folosite cu-
vintele „moftangiu”, „prinţip” şi „ga-
zetă”. A adresat întrebările Liliana
Hinoveanu-Ursu, realizator de emisi-
uni la Radio „Oltenia”, şi a notat răs-
punsurile un juriu format din teatro-
logu l Adriana Teodorescu, Ioana
Lădaru (Radio „Oltenia”) şi Diana
Neamţu (Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Dolj).

Cel mai mare punctaj a fost obţi-
nut , la final, de elevele Colegiu lui
Naţional „Elena Cuza”. Cătălina Bî-
zîc a fost declarată câştigătoarea lo-
cului I, urmând a participa la faza na-
ţională a concursului, care va loc, la

toamnă, în cadrul Târgului Interna-
ţiona l GAUDEAMUS – Carte de
învăţă tură  de la Bucureşti. Acolo
va concura alături de câş tigătorii
din în treaga ţară ai etapelor zonale
organ izate de-a lungul întregului an
de studiourile regionale Radio Ro-
mânia. În p lus, Cătălina Bîzîc a pri-
mit d in partea organizato rilo r 150
de lei, cu  care să îşi ach iziţ ioneze
cărţi din Târg , ocupan tei locu lui al
II-lea, Andreea Şerban , fiindu-i o fe-
rită s uma de 100 de lei.

Participanţii la manifestare s-au
implicat şi într-o dezbatere pe tema
lecturii, au putut audia câteva înre-
gistrări radiofonice cu momente din
spectacole caragialiene, ai căror pro-
tagoniş ti au fost inegalabilii actori
Octavian Cotescu şi Dem Rădules-
cu, şi, de asemenea, au ascultat „life”
un scurt recital de muzică uşoară şi
populară susţinut de Andreea Croi-
torescu (câştigătoare a Concursului
„Oltenia Star”) şi Alina Tudor.
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Cătalina Bîzîc şi Andreea Şerban

Week-end... ca la carte,
la Târgul GAUDEAMUS!
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Favoritul la alegerile preziden-
þiale ruse, Vladimir Putin, a con-
firmat, într-un interviu acordat
presei strãine, publicat pe site-ul
Guvernului de la Moscova, cã ac-
tualul ºef de stat, Dmitri Medve-
dev, îl va înlocui ca prim-minis-
tru, conform unui acord convenit
între ei cu mult timp în urmã. „Aºa
cum am spus, în cazul în care
cetãþenii þãrii îmi acordã încre-
derea lor pentru postul de pre-
ºedinte, atunci îl voi propune
pe Dmitri Medvedev ca premier
al Guvernului Rusiei”, a spus

el. „Ce este neobiºnuit? Noi
spunem clar ºi cinstit þãrii ceea
ce ne-am propus”, a adãugat
omul cel mai puternic al Rusiei.
Vladimir Putin nu putea prelua al
treilea mandat consecutiv, dupã
cele adjudecate din 2000 pânã în
2008, aºa cã a lãsat preºedinþia
lui Dmitri Medvedev, un apropiat,
care permite acum, în martie
2012, întoarcerea la Kremlin a
mentorului sãu. Omul forte al
Rusiei afirmã cã, în urmã cu mult
timp, a fost de acord ca Dmitri
Medvedev sã intre în acest sce-

nariu, iar cel mai popular dintre
ei sã devinã candidat la alegerile
prezidenþiale. „La sfârºitul anu-
lui trecut, cum popularitatea
servitorului vostru a fost supe-
rioarã celei a lui Medvedev,
s-a decis candidatul”, a expli-
cat Vladimir Putin. În timpul ace-
luiaºi interviu cu mass-media
strãinã, Putin a spus cã nu s-a
decis dacã se va prezenta ºi la
prezidenþialele din 2018 ºi a rã-
mâne, astfel, 24 de ani la putere,
dar cã aceastã perspectivã nu i
se pare ºocantã. „Ar fi normal,
dacã totul merge bine ºi mulþu-
meºti oamenii. Nu ar fi normal
dacã oamenilor nu le place, lu-
crurile merg prost ºi te agãþi de
fotoliu ºi încalci legea”, a spus
el. „Nu ºtiu dacã vreau sã stau
la putere 24 de ani. Nu m-am
decis deocamdatã. Pentru mo-
ment este vorba de alegerile
prezidenþiale pentru urmãtorii
6 ani”, a mai adãugat marele
favorit la alegerile de duminicã.
Când cetãþenii Rusiei vor vota un
preºedinte pentru un mandat de
6 ani. Comentatorii de la mosco-

va afirmã cã este prima campa-
nie electoralã din 1999 încoace
care pune cu adevãrat probleme
lui Vladimir Putin. Cum democra-
þia a fost jertfitã pe altarul dez-
voltãrii economice bazate pe ex-
ploatarea hidrocarburilor, societa-
tea civilã, renãscutã, contestã în-
tregul sistem de putere construit
cu migalã de Putin. De multã
atenþie s-au bucurat cele ºase
articole publicate de Putin în zia-
rele centrale din Moscova. De
exemplu, în articolul publicat în
„Rossiiskaia Gazeta” sub titlul
„Sã fim puternici: garanþia secu-
ritãþii naþionale pentru Rusia”,
premierul Putin a dezvãluit inten-
þia sa de a lansa un amplu pro-
iect, pe zece ani, de modernizare
a armatei, prin alocarea a 800 de
miliarde de dolari. În opinia sa, pri-
mãvara arabã este mai degrabã
un eºec, o încercare de obþinere
a democraþiei cu forþa, realizân-
du-se contrariul. Toþi analiºtii
cred cã Putin va rãmâne un om
politic pragmatic ºi previzibil. Va
face ceea ce spune. Tocmai de
aceea trebuie privit cu atenþie.

Putin reitereazã cã Medvedev va fi premierul sãuPutin reitereazã cã Medvedev va fi premierul sãuPutin reitereazã cã Medvedev va fi premierul sãuPutin reitereazã cã Medvedev va fi premierul sãuPutin reitereazã cã Medvedev va fi premierul sãu

Susþinãtorii preºedintelui
Mahmoud Ahmadinejad ºi cei ai
ayatollahului Ali Khamenei s-au
înfruntat ieri, indirect, în cadrul
alegerilor parlamentare, pentru
puterea politicã ºi economicã în
Iran. Alegerile vin la trei ani
dupã revoltele post-electorale
din 2009 ºi în plinã crizã a
relaþiilor Teheranului cu Occi-
dentul, pe tema programului
nuclear. Analiºtii politici iranieni
au descris votul de ieri ca o
cursã între facþiunile conserva-
toare rivale din Guvern, noteazã
CNN. „Miza - dacã este susþi-
nut sau nu Ahmadinejad”, a
explicat un profesor de ªtiinþe
politice de la Universitatea

Înfruntare Ahmadinejad-Khamenei
la alegerile parlamentare din Iran

Noi reglementari fiscale, coor-
donare strictã a politicilor econo-
mice ºi fonduri suplimentare pen-
tru combaterea crizei economice.
Acestea sunt doar câteva dintre
prevederile pactului de guvernanþã
fiscalã care a fost semnat, ieri, la
Bruxelles, de 25 de state membre,
cu excepþia Marii Britanii ºi Cehiei.
Pentru prima oarã în istoria UE,
orice stat al cãrui deficit public
depãºeºte 3% din PIB poate fi
sancþionat automat. Documentul
acordã puteri suplimentare Comi-
siei Europene, care va putea cere
þãrilor cu un grad mare de îndato-
rare sã adopte mãsuri de restruc-
turare bugetarã. „Acest tratat în-
seamnã mai multã responsabilitate

Pactul de guvernanþã fiscalã, semnat
ieri la Bruxelles de 25 de state

ºi o mai bunã supraveghere. Fie-
care þarã semnatarã se angajeazã
sã includã prevederile în cadrul
propriei legislaþii, la nivel constitu-
þional sau echivalent”, a spus pre-
ºedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy. „Aºa cum
ºtiaþi deja, am fi preferat o refor-
mã a tratatelor la nivelul Uniunii
Europene. Dar nu va fi posibil, din
cauza opoziþiei prietenilor noºtri
britanici. David Cameron a cerut
ceva ce toþi am considerat drept
inacceptabil, un protocol în cadrul
tratatului care sã permitã Regatu-
lui Unit excepþii de la unele regle-
mentãri în domeniul serviciilor fi-
nanciare”, a subliniat preºedintele
francez, Nicolas Sarkozy.

Teheran, Sadegh Zibakalam.
„Este o rivalitate între Ahmadi-
nejad, pe de o parte, ºi liderul
suprem, pe de alta parte (...),
nu deschisã ºi nu directã,
desigur”, a adãugat el. Liderul
suprem iranian, ayatollahul Ali
Khamenei, a susþinut public
victoria controversatã a lui
Ahmadinejad din 2009, însã
tensiunile dintre cei doi s-au
intensificat pe parcursul anului
trecut ºi au devenit tot mai
evidente. Khamenei a respins,
pur ºi simplu, decizia lui Ahma-
dinejad de a-l demite pe minis-
trul Informaþiilor, iar mai mulþi
aliaþi ai preºedintelui au fost
vizaþi de procese ºi anchete.

Liderii statelor UE au hotãrât, joi seara, sã
amâne, pânã în septembrie, decizia cu privire
la o eventualã intrare în spaþiul Schengen a
României ºi Bulgariei, aratã un proiect de de-
claraþie finalã pentru acest summit obþinut de
AFP. Din cauza opoziþiei Olandei, o aderare
nu poate fi luatã în considerare acum ºi s-a
hotãrât ca o decizie cu privire la acest subiect
sã fie luatã „în septembrie 2012”, aratã textul
menþionat. De acum încolo, Europa va ajuta
Bucureºtiul ºi Sofia sã identifice mãsurile ce
trebuie adoptate pentru a permite aderarea lor
la acea datã. Cele douã state se aºteptau la un
refuz în cadrul summitului de joi, din cauza
opoziþiei manifestate de Olanda, care aprecia-
zã cã acestea nu au progresat îndeajuns în
domeniul securizãrii frontierelor ºi luptei îm-
potriva corupþiei, însã ele sperau sã obþinã
cel puþin o garanþie a aprobãrii aderãrii la Sche-
gen în aceastã varã. Dupã cum se vede însã,
decizia a fost amânatã pentru luna septembrie.

Preºedintele Traian Bãsescu a fãcut, joi sea-
ra, o ultimã încercare de a obþine intrarea þãrii
noastre în Schengen, având, la Bruxelles, o
întrevedere pe subiectul extinderii spaþiului de
liberã circulaþie cu premierul olandez, Mark
Rutte (foto), premierul bulgar, Boiko Borisov,
preºedintele Consiliului European, Herman Van

Rompuy, ºi premierul danez, Helle Thorning-
Schmidt, care reprezintã preºedinþia rotativã a
Consiliului UE, dupã cum a anunþat Biroul de
Presã al Administraþiei Prezidenþiale. Asta dupã
ce, în cursul aceleiaºi zile, premierul Olandei,
Mark Rutte, îºi exprimase din nou scepticis-
mul în legãturã cu capacitatea României ºi Bul-
gariei de a securiza frontierele în cazul în care
ar adera la Schengen: „Cu toate problemele pe
care le întâmpinãm acum la frontiera cu Gre-
cia, se pune problema dacã Bulgaria ºi Româ-
nia pot aplica, în timp util, pe
teren, condiþiile prealabile ale cri-
teriilor Schengen”. Întrebat cât
timp va menþine Olanda aceastã
atitudine, Rutte a rãspuns: „Cât
timp va fi necesar”, insistând cã
aceastã poziþie se bucurã de o
„largã susþinere” pe scena poli-
ticã olandezã. „Totul depinde de
România ºi Bulgaria”, a insistat
acesta, cerând mãsuri pentru
„îmbunãtãþirea situaþiei statului
de drept, combaterea corupþiei
ºi independenþa justiþiei”.

Preºedintele Traian Bãsescu
a acuzat, ieri, Olanda cã „face
un abuz fãrã limite legat de un

stat membru”, el precizând cã între condiþiile
de aderare la Schengen nu se regãseºte ºi Me-
canismul de Cooperare ºi Verificare. „Avem,
pentru prima datã, un termen de decizie în ceea
ce priveºte intrarea României ºi Bulgariei în
Schengen. S-a stabilit cã în luna septembrie
se va lua o decizie. (…) Îi cerem Olandei sã
respecte Tratatul de aderare. Olanda face un
abuz fãrã limite la adresa unui stat membru
UE”, a spus Bãsescu într-o declaraþie de pre-
sã susþinutã la Bruxelles.

Intrarea României ºi Bulgariei în Schengen, amânatã pânã în septembrie

Plãþile pentru Mecanismul
European de Stabilitate vor
fi „accelerate”

Zona euro se îndreaptã cãtre o
accelerare a plãþilor pentru viitorul
sãu sistem de apãrare împotriva
crizei datoriilor, realizând douã
plãþi anul acesta în loc de cinci
tranºe anuale, cum se stabilise
iniþial, a declarat, joi seara,
preºedintele UE, Herman Van
Rompuy: „Liderii din zona euro au
fost de acord sã accelereze plãþile
pentru constituirea capitalului
Mecanismului European de
Stabilitate (MES), viitorul sistem de
apãrare a zonei euro. Vom lua
decizia finalã mâine (n.r. - vineri),
însã va fi o accelerare. Se va putea
începe prin plata a douã tranºe în
2012”. Capitalul MES trebuie sã
atingã 80 de miliarde de euro,
pentru o capacitate de împrumut de
500 de miliarde de euro. Miercuri,
în faþa Parlamentului European,
liderul Eurogrupului, Jean-Claude
Juncker, a recunoscut cã „eºalona-
rea în cinci tranºe este, astãzi, o
abordare prea timidã ºi prea
modestã”. În semn de bunãvoinþã,
Germania s-a declarat deja
pregãtitã sã urmeze aceastã cale ºi
sã transfere contribuþia sa în douã
tranºe ºi nu în cinci. În schimb, nici
un progres imediat nu a fost
raportat cu privire la creºterea
fondurilor MES, un subiect politic
sensibil, care se confruntã, în
prezent, cu veto-ul Berlinului.
Programul de salvare
a Greciei, aprobat parþial

Miniºtrii de Finanþe din zona
euro au aprobat parþial al doilea
program de salvare a Greciei, de 130
miliarde de euro, respectiv 58 de
miliarde de euro pentru restructura-
rea datoriilor cãtre creditorii privaþi
ºi recapitalizarea bãncilor elene, la
care se adaugã 35 de miliarde  de
euro ca sursã temporarã de finanþa-
re. Restul de 71,5 miliarde de euro,
din totalul programului, nu are încã
acordul final al miniºtrilor. Preºedin-
tele Eurogrup, Jean-Claude Juncker,
a declarat cã Grecia a îndeplinit
toate condiþiile necesare obþinerii
celui de-al doilea program de
salvare ºi lucrurile evolueazã bine,
dar decizia acordãrii efective a
banilor va fi luatã ulterior, în funcþie
de succesul operaþiunii de reducere
a datoriilor cãtre creditorii privaþi.
Sarkozy, huiduit în sudul
Franþei

Preºedintele francez, Nicolas
Sarkozy, a fost huiduit în timpul unei
deplasãri în sudul Franþei. Manifes-
tanþii au aruncat cu ouã spre liderul
francez ºi i-au cerut sã plece. În
replicã, Sarkozy i-a numit neghiobi:
„Suntem în Franþa, suntem pe
teritoriile Republicii Franceze, ºi
preºedintele francez poate merge
oriunde pe teritoriile Republicii
Franceze. ªi dacã acolo este o
minoritate de neghiobi, atunci ei pot
dispãrea. În cinci ani, niciodatã nu
am cedat presiunii strãzii ºi, cu
siguranþã, nu voi începe acum,
pentru separatiºtii basci”. În mulþime
se aflau mulþi separatiºti basci care
cereau un statut special pentru
regiunea bascã, dar ºi activiºti ai
Partidului Socialist. „Aº vrea sã
adaug cã-mi pare rãu sã vãd cã
suporterii socialiºti ai domnului
Hollande (n.r. – contracandidatul
sãu în alegerile prezidenþiale) se
asociazã cu aceºti separatiºti, care se
folosesc de protestele violente pentru
a teroriza cetãþenii paºnici care au o
singurã dorinþã - de a mã întâlni ºi
de a vorbi cu mine”.
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Anunþul tãu!
SC ELECTROMIN IMPEX SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitã-
rii de obþinere a autorizaþiei de mediu pri-
vind activitatea Reparaþii motoare electri-
ce ce se desfãºoarã în Craiova, Calea Se-
verinului nr. 34. Informaþii privind potenþi-
alul impact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul ARPM Craiova, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9.00 –
14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova pînã la data
de 26.03.2012.
Administratorul Unic al Societãþii Comer-
ciale REMAT SA Craiova, cu sediul în Cra-
iova, str. Drumul Industriilor nr. 7, înregis-
tratã la Oficiul Registrului Comerþului de
pe lângã Tribunalul Dolj sub nr. J16/154/
1991, CUI RO2292050, convoacã în data de
02 aprilie 2012, ora 11.00, Adunarea Gene-
ralã Extraordinarã a Acþionarilor la sediul
din Craiova, str. Drumul Industriilor nr. 7,
cu urmãtoarea ordine de zi:  1. Împuterni-
cirea Administratorului unic pentru sem-
narea actelor în vederea prelungirii Liniei
de credit contractatã la CEC Bank Craio-
va; 2. Prelungirea Liniei de credit contracta-
tã la CEC Bank Craiova în sumã de
3.200.000 lei pe o perioadã de 12 luni; 3.
Stabilirea garanþiilor care se vor menþine;
4. Diverse. În situaþia neîntrunirii condiþii-
lor legale pentru desfãºurarea adunãrii, ur-
mãtoarea ºedinþã va avea loc în data de
09 aprilie 2012, la aceeaºi orã, în acelaºi
loc ºi cu aceeaºi ordine de zi. ADMINIS-
TRATOR  UNIC AL SC REMAT SA CRAIOVA
Ing. Cornelia Ghinea.
Administratorul Unic al Societãþii Comerciale
REMAT SA Craiova, cu sediul în Craiova, str.
Drumul Industriilor nr. 7, înregistratã la Ofi-
ciul Registrului Comerþului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj sub nr. J16/154/1991, CUI
RO2292050, convoacã în data de 12 aprilie
2012, ora 1.00, Adunarea Generalã Ordina-
rã a Acþionarilor la sediul din Craiova, str.
Drumul Industriilor nr. 7, cu urmãtoarea or-
dine de zi: 1. Prezentarea Raportului de ges-
tiune al Administratorului unic; 2. Prezenta-
rea Raportului comisiei de cenzori; 3. Apro-
barea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2012; 4. Aprobarea situaþiilor financia-
re la 31.12.2011, respectiv Bilanþul ºi Contul
de Profit ºi Pierdere; 5. Descãrcarea de ges-
tiune a Administratorului pentru exerciþiul
financiar 2012; 6. Diverse. În situaþia neîn-
trunirii condiþiilor legale pentru desfãºura-
rea adunãrii, urmãtoarea ºedinþã va avea
loc în data de 19 aprilie 2012, la aceeaºi orã,
în acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi. AD-
MINISTRATOR  UNIC AL SC REMAT SA CRA-
IOVA Ing. Cornelia Ghinea.

Anunþul tãu!
SCM AUTOMOBIL SERVICE SCM anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei / acordului de
mediu privind activitatea Service ºi vopsi-
torie auto ce se desfãºoarã în strada Calea
Severinului nr. 52, Craiova. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul ARPM Craiova, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele
9.00 – 14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul ARPM Craiova pânã la
data de 17.03.2012.
Consiliul de administratie al Bancii Coopera-
tiste Mihai Viteazu Craiova intrunit in data de
29.02.2012, convoaca Adunarea generala,
pentru data de 05.04.2012, orele 14, la sediul
unitatii din Craiova str. Mihai Viteazu bl.5 par-
ter cu urmatoarea ordine de zi: 1. Raportul
Consiliului de administraþie privind activita-
tea desfãºuratã ºi rezultatele economico-fi-
nanciare obþinute în anul 2011; 2. Raportul
auditorului financiar cu privire la constatãri-
le fãcute cu ocazia exercitãrii mandatului sãu
în anul 2011 ºi la concluziile rezultate în urma
verificãrii bilanþului contabil ºi a contului de
profit ºi pierderi; 3. Aprobarea situaþiilor fi-
nanciare ale bãncii cooperatiste pe anul 2011,
a modului de repartizare a profitului (sau de
acoperire a pierderilor), a dobânzii anuale ce
se va acorda membrilor cooperatori pentru
fondul social existent în sold, precum ºi fi-
xarea dividendului; 4. Aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ºi a pro-
gramului de activitate pentru realizarea pre-
vederilor acestuia; Aprobarea Programului
de investitii pe anul 2012 si a surselor de
finantare ale acestuia; 5. Descãrcarea de ges-
tiune a membrilor Consiliului de administra-
þie; 6. Aprobarea remuneratiei cuvenite mem-
brilor consiliului de administratie pentru exer-
citiul financiar al anului 2012. 7. Mentinerea
auditorului financiar ºi a contractului de au-
dit financiar; 8. Aprobarea ipotecãrii sau ga-
jãrii sediului social al bãncii cooperatiste ºi/
sau a sediilor secundare ale acesteia, în ca-
zul contractãrii unor împrumuturi, în confor-
mitate cu Reglementãrile emise de CREDIT-
COOP, dacã este cazul; 9. Ratificarea Hotara-
rilor Consiliului de administratie luate in cur-
sul anului 2011 in baza delegarii de compe-
tenta primita de la Adunarea generala- ree-
valuarea sediilor; ratificarea vanzarii unor
active; 10. Alte probleme pentru care este
necesara aprobarea Adunarii generale; 11.
Adoptarea Hotãrârii Adunãrii generale. Daca
la prima convocare nu sunt indeplinite con-
ditiile legale si statutare pentru desfasurare,
Adunarea Generala se va tine in data de
06.04. 2012, la aceeasi ora si in acelasi loc si
cu aceeasi ordine de zi.

Anunþ de participare licitaþie pen-
tru concesiune bunuri

Consiliul Local Dãbuleni, str. Uni-
rii nr. 15, localitatea Dãbuleni, ju-
deþul Dolj

CONCESIONEAZÃ
Suprafaþa de 3.5 mp teren din

incinta structurii ªcolii Nr. 1 Dãbu-
leni, situatã pe str. Unirii nr. 120;

Suprafaþa de 2 mp, teren din in-
cinta structurii Liceului Teoretic C-
tin Brâncoveanu, Dãbuleni, situa-
tã pe str. Victoriei nr. 84;

Suprafaþa de 2 mp teren situatã
pe str. George Coºbuc nr. 1.

Data limitã de depunere a ofer-
telor 21.03.2012, ora 16.30.

Informaþii suplimentare: la sediul
Primãriei Oraºului Dãbuleni, str.
Unirii nr. 15, tel/fax: 0251/
334.317.

CERERI SERVICIU
Tânãrã absolventã Faculta-
tea Românã-Italianã caut loc
de muncã în orice domeniu.
Telefon: 0765/501.805.
Posed Dacia Papuc, solicit
angajare, maxim 40 – 50 Km
în afara oraºului. Telefon:
0762/278.639; 0351/430.880.

OFERTE SERVICIU
Teatrul Naþional Craiova anga-
jeazã în regim de colaborare
specialist în achiziþii publice.
Condiþii: studii superioare, ex-
perienþã practicã în domeniu.
Informaþii: 0251/415.363/206/
208 juridic, resurse umane.
Prepar torturi pentru mese fes-
tive, folosind ingrediente na-
turale. Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digitale
cu calitate de înaltã rezoluþie
ºi filmãri de înaltã clasã HD sau
DV. Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Execut instalaþii sanitare, preþ
avantajos. Telefon: 0763/
360.851.
Remediez ºi execut tâmplã-
rie PVC ºi aluminiu, preþ con-
venabil. Telefon: 0761/
136.407.
Caut persoanã pentru îngriji-
re bãtrân imobilizat pentru aju-
tor în Craiova. Telefon: 0723/
317.622.
Jurist înfiinþez societãþi comer-
ciale, deschid puncte de lu-
cru, modificare capital, cesiu-
ne pãrþi, modificare sediu so-
cial. Telefon: 0761/633.118.

Cadastru apartamente. Tele-
fon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portrete,
etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0771/215.774; 0722/943.220.
Amenajãri interioare. Telefon:
0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Telefon:
0752/641.487.
Vând garsonierã decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Telefon:
0745/541.194.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând douã apartamente (2 ºi
3 camere), împreunã sau
separat, semidecomandate,
bilateral, renovate ºi moder-
nizate, etaj 1/P+4, izolaþie
termicã, parchet original re-
staurat, termopan, centralã
proprie în fiecare aparta-
ment, Brazda lui Novac
(zona BRD – Complex
Vechi), preþ negociabil. Ac-
cept credit Prima Casã. Tel.:
0746.241.231.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
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Cu ocazia mãrþiºorului ºi a zilei
de 8 Martie, ziua Internaþionalã a
Femeii, doresc domniºoarelor ºi
doamnelor o primãvarã însoritã,

liniºtitã ºi plinã
de bucurii,
sincere urãri de
sãnãtate, fericire ºi
belºug în case.
„La Mulþi

Ani!”
Primarul
oraºului

Filiaºi
Nicolae
Stãncioi

Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4,
mobilat, utilat complet, 45.000
E. Telefon: 0743/697.127.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/
692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
mobilat, 70.000 Euro Lãpuº
Argeº. Telefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 camere,
parter, lângã Primãrie. Tele-
fon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trila-
teralã, 100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane în-
chise, jaluzele exterioare, izo-
laþie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând casã Siliºtea Crucii, te-
ren 5000 mp central. Telefon:
0728/053.012; 0744/319.448;
0747/115.485.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.

Vând casã,  parter, etaj, man-
sardã, 80 m amprenta la sol,
teren 280 mp, construcþie an
2000, str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociiabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negociabil.
Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon: 0784/
200.037.
Vând casã 162 mp – teren 450
mp în zona Agronomie, preþ
negociabil. Telefon: 0729/
092.211.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Flu-
turi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + teren
(4300 mp). Telefon: 0768/
710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1, 2
camere, Kaufland – Penny, cu
similar Brazdã sau Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0723/692.884.
Schimb apartament 3 came-
re în Craioviþa cu apartament
4 camere în Craioviþa + dife-
renþa. Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb garsonie-
rã Rovine, parter, îmbunãtãþi-
tã, cu apartament Rovine,
Lãpuº-Argeº, Lãpuº, Calea
Bucureºti, Centru, parter sau
etajul I. Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere ºi
magazin + anexe în oraºul
Corabia, are facilitãþi cu apar-
tament 2 camere în Craiova.
Telefon: 0770/918.018; 0351/
172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.

Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã, apã,
gaze, cadastru, intabulare.
Telefon: 0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000 mp ºi
teren intravilan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citro-
en, Mazda, deschidere 35 m,
ideal hale, depozite, showro-
om. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri: 5000
m cu 20 m deschidere drum
European  Craiova –  Balº-Bu-
cureºti, cu utilitãþi, pentru inves-
tiþii; 5000 m Pieleºti – „Q Fort”;
1000 m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62 m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.

Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie
pomi pe marginea lacului Fân-
tânele. Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri Balta
Ciutura. Telefon: 0744/319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000 km
parcurºi, stare excepþionalã.
Telefon: 0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel, 2005,
full option, garaj, unic proprie-
tar. Telefon: 0760/272.814.
Vând Nubira II, CDX fabricaþie
2001. Telefon: 0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin me-
talizat, perfect, distribuþie
nouã, revizie Audi – service,
motor 2000 TDI. Telefon: 0762/
109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA
– fab. 96, geamuri electrice, în-
chidere centralizatã, AC, radio
– CD, 219.000 km, înmatricula-
tã recent nr. Bulgaria, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL omologat,
2200 E, negociabil. Telefon:
0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabricaþie
2002, motor 1,4, benzinã, cli-
mã, geamurui securizate,
oglinzi electrice, închidere cen-
tralizatã, preþ 2000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0767/311.574.

Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, anve-
lope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Vând cal semigreu, 9 ani. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã inducþie,
biele, furtune, etc.) noi. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150 l ºi
40 kg greutate. Telefon: 0735/
527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transforma-
tor sudurã industrial, motor
disel sau Peugeot. Telefon:
0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând cazan 150 l. Telefon:
0735/527.117.
Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pã-
dure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din nuc.
Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/073.081;
0761/624.612.

Vând 3 tone grâu ºi 1,5 ovãz,
preþ negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând putinã salcâm nouã – 50
vedre; 2 scãri duble din þea-
vã Ø 1/2; roabã, cãruþ curte
mare cu douã roþi cu rulmenþi.
Telefon: 0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon:
0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip
Horenca.Telefon: 0724/967.663.
Vând anvelope iarnã puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi ºi
R 14/185/60, 4 bucãþi, jenþi 4
gãuri. Telefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40 foi-
þa, 100 lei înrãmatã. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni. Telefon:
0724/452.643.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina de-
fectã, anvelope 165/13 noi 2
bucãþi, frigider Electrostar 320
litri. Telefon: 0721/179.420.
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De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA
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Vând masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron, to-
tul negociabil. Telefon: 0771/
385.193.
Vând pendule. Telefon: 0722/
422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu comer-
cial 25 mp, sat Braniºte comuna
Podari. Vad comercial excelent.
Telefon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou, ara-
gaz trei ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxigen sudu-
rã, polizor (flex) D 125 X 850
w, preþ negociabil. Telefon:
0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Telefon:
0762/278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcãtuºe-
rie cu deschidere între bacuri 180
mm. Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ
30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate
vechi – jumãtate nou, 1 leu/
kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie
nr. 9 Singer, pe rotund, 1000
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.

Vând maºinã cusut Nauman, bi-
cicletã medicalã, cãrþi multe de
tot felul, ceasuri de masã, apa-
rate de radio, insigne, medalii,
pardesie, paltoane. Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând la preþ convenabil 32 de
giurgiuvele fãrã toc ºi 6 uºi de
interior. Telefon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre func-
þionale, bonus 2 ferestre. Te-
lefon: 0721/644.992.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând recamier – bine întreþi-
nut, preþ negociabil. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/422.201.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã diame-
tru 38 mm ºi lungã de 300
mm.Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 0748/195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Podari,
Vîrvor, Þuglui, etc, cu apã ºi
curent. Garsonierã Craiova.
Telefon: 0748/195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/buca-
tã. Plata pe loc. Telefon:
0723/918.382.
Cumpãr pui de Schnauzer,
veveriþe ºi arici. Telefon: 0721/
995.405.
Particular, cumpãr cuier pom
din lemn. Telefon: 0756/
500.628; 0762/820.095.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (lângã ºcoala „Mi-
hai Eminescu”), complet
mobilatã. Telefon: 0762/
299.913; 0764/855.169.

Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pen-
tru birouri, zonã centralã, sin-
gur în curte. Telefon: 0727/
356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepini-
erã pomi, flori ºi creºterea
pãstrãvului în bazine. Tele-
fon: 0762/278.639; 0351/
430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã cen-
tral, 1800 m.p. cu toate utilitã-
þile. Telefon: 0721/995.405.
Închiriez (vând) apartament 2
camere circular. Telefon:
0251/530.400; 0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial ter-
mopan 18 mp. Telefon: 0722/
943.220; 0740/649.518.
Închiriez apartament – de pre-
ferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.
Ultracentral, toate condiþiile, 3
camere, decomandat, Pro-
iect M. Telefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pentru
diferite activitãþi comerciale.
Telefon: 0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195; 0351/
429.196.
Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Particular, închiriez aparta-
ment 2 camere etaj 1 Lãpuº,
mobilat, aragaz, frigider, 600
Ron. Telefon: 0762/672.086;
0351/467.841.
Închiriez apartament nemobi-
lat Craioviþa Nouã, 100 E. Te-
lefon: 0744/139.476; 0740/
509.191.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, parter,
bloc, 4 camere, intrare sepa-
ratã de locatari, balcon în-
chis, microcentralã, alarmã,
gresie, faianþã, pretabil in-
clusive pentru douã cabine-
te, birouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

Închiriez apartament 2 came-
re central, zona Primãriei Cra-
iova, aer condiþionat, termopa-
ne, parchet, gresie, uºã meta-
licã. Telefon: 0722/753.922.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

SPAÞII COMERCIALE
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 96 mp în comuna Câr-
na - Dolj zonã centralã, vad
comercial excelent. Telefon:
0740/049.845.

MATRIMONIALE
Doamnã (1.75), nefumãtoare,
caut sufletul pereche cu vâr-
stã 57 – 60 ani pentru o relaþie
serioasã. Telefon: 0768/
266.714.
Doresc sã cunosc o vãduvã
în jurul vârstei 50 – 55 ani,
neinteresatã material pentru
ajutor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã 49 ani pentru priete-
nie eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0740/895.691.

Pensionar, frizer, 63/1.70/80
doresc doamnã 52-58 ani, fãrã
obligaþii, eventual casã. Tele-
fon: 0771/385.193.
Tânãr, 35 ani, fãrã obligaþii,
locuinþã în Craiova, doresc
cunoºtinþã cu doamnã serioa-
sã, vârstã apropiatã, pentru
convieþuire. Telefon: 0749/
021.785; 0764/384.089.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Regina Margareta rezolvã pro-
bleme de naturã vrãjitoreascã.
Telefon: 0764/096.730.
Cine a pierdut un cãþel tânãr,
tandru ºi jucãuº sã sune la nu-
mãrul de telefon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrãtor
a unei afaceri, foarte frumoa-
se, sãnãtosã, (pepinierã cãp-
ºuni, trandafiri, pomi fructiferi
ºi pãsãri, posibil ºi animale.
Telefon: 0351/430.880; 0762/
278.639.
Caut asociat cu poftã de mun-
cã. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la tele-
fon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator nr.
71864 din 29.11.2011, Rezolu-
þia 15343 din 02.12.2011 ºi Cer-
tificat Înregistrare menþiuni 71864
din 29.11.2011, aparþinând SC
MARCO TRANS INTERNATIO-
NAL. Se declarã nule.
Balaci Lelia Clara avocat, de-
clar pierdut Certificatul de În-
registrare fiscalã nr. 26949530.
Se declarã nul.

DECESE
Dan fiu, Violeta fiicã, Peter
Gariel nepot, Daniela ne-
poatã, anunþã cu profundã
durere ºi trsteþe dispariþia
fulgerãtoare a celei ce a
fost NEGREA EUFROSINA
(FRÎSÎNICA). Înmormânta-
rea va avea loc în 03 mar-
tie 2012, la Cimitirul Si-
neasca la ora 12.00.

CONDOLEANÞE
Familiile Enuca Adrian, Nan-
cu Doru, Valentin Bazãverde
ºi Costel Bazãverde deplâng
trecerea în nefiinþã a mãtu-
ºii EUFROSINA NEGREA  ºi
sunt alãturi de Dan ºi Viole-
ta la durerea provocatã de
decesul mamei. Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!
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PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 27-A

Sâmbãtã
Liverpool – Arsenal 14:45, Dg.Sp.2
Blackburn – Aston V. 17:00
Man. City – Bolton 17:00, Dg.Sp.2
Queens PR – Everton 17:00
Stoke – Norwich 17:00
West Brom – Chelsea 17:00
Wigan – Swansea 17:00
Duminicã
Newcastle – Sunderland 14:00, Dg.Sp.2
Fulham – Wolves 16:05
Tottenham – Man. United 18:10, Dg.Sp.2
Clasament: 1. Man. City 63p, 2. Man. Uni-
ted 61p, 3. Tottenham 53p, 4. Arsenal 46p,
5. Chelsea 46p...16. Wolves 22p, 17. Que-
ens PR 21p, 18. Blackburn 21p, 19. Bolton
20p, 20. Wigan 20p.

BUNDESLIGA –
ETAPA A 24-A

Sâmbãtã
Leverkusen – Bayern 16:30, Eur.2
Hamburg – Stuttgart 16:30
Hannover – Augsburg 16:30
Freiburg – Schalke 16:30
K’lautern – Wolfsburg 16:30
Hertha – Bremen 16:30
Dortmund – Mainz 19:30, Eur.2
Duminicã
Nurnberg – M’gladbach 16:30, Eur.2
Hoffenheim – Koln 18:30, Eur.2
Clasament: 1. Dortmund 52p, 2. Bayern
48p, 3. M’gladbach 47p, 4. Schelke 44p, 5.
Leverkusen 37p...14. Koln 24p, 15. Aug-
sburg 21p, 16. Hertha 20p, 17. K’lautern
18p, 18. Freiburg 18p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 25-A

Sâmbãtã
Mallorca – Osasuna 19:00
Getafe – Malaga 19:00
Rayo V. – Santander 19:00
Barcelona – Gijon 21:00, Dg.Sp.1
Sevilla – Atl. Madrid 23:00, Dg.Sp.1
Duminicã
Zaragoza – Villarreal 13:00, Dg.Sp.1
Bilbao – Sociedad 17:00
Granada – Valencia 19.00
Real Madrid – Espanyol 22:30, Dg.Sp.2
Luni
Levante – Betis 22:00, Dg.Sp.2
Clasament: 1. Real Madrid 64p, 2. Barce-
lona 54p, 3. Valencia 40p, 4. Levante 35p,
5. Bilbao 34p...16. Granada 28p, 17. Villar-
real 27p, 18. Santander 24p, 19. Gijon 21p,
20. Zaragoza 15p.
SERIE A – ETAPA A 26-A

Sâmbãtã
Palermo – Milan 19:00, Dg.Sp.2
Juventus – Chievo 21:45, Dg.Sp.2
Duminicã
Parma – Napoli 13:30, Dg.Sp.3
Udinese – Atalanta 16:00
Siena – Cagliari 16:00
Fiorentina – Cesena 16:00, Dg.Sp.3
Lecce – Genoa 16:00
Roma – Lazio 16:00, Dg.Sp.2
Bologna – Novara 16:00
Inter – Catania 21:45
Clasament: 1. Milan 51p, 2. Juventus 50p
(24j), 3. Udinese 45p, 4. Lazio 45p, 5. Na-
poli 40p...16. Bologna 28p (24j), 17. Siena
26p, 18. Lecce 24p, 19. Novara 17p, 20.
Cesena 16p (24j).
LIGUE 1 – ETAPA A 26-A
Sâmbãtã
Dijon – Montpellier 20:00
Lille – Auxerre 20:00
Marseille – Toulouse 20:00
Nancy – Lyon 20:00
St. Etienne – Evian TG 20:00
Sochaux – Valenciennes 20:00
Bordeaux – Nice 22:00
Duminicã
Caen – Brest 18:00
Paris SG – Ajaccio 18:00, Dg.Sp.3
Lorient – Rennes 22:00
Clasament: 1. Montpellier 53p, 2. Paris SG
52p, 3. Lille 46p, 4. St. Etienne 43p, 5. Lyon
40p...16. Ajaccio 26p, 17. Nice 23p, 18. Nan-
cy 23p, 19. Auxerre 22p, 20. Sochaux 20p.

Adrian Mutu va întâni cu Cesena, mâine,
în deplasare, fosta sa echipã, Fiorentina, iar
cei aproximativ 20.000 de spectatori care
se vor afla pe stadion sunt pregãtiþi sã îl în-
tâmpine pe atacant cu aplauze ºi cu banne-
re, a notat ieri Corriere Fiorentino.

 “La stadion la acest meci ar urma sã fie
circa 20.000 de spectatori, toþi gata sã îl în-
tâmpine cu urale ºi aplauze pe marele ex
Adrian Mutu, 69 de goluri în 143 de partide
cu Fiorentina. Unii pregãtesc ºi bannere pen-
tru a-l saluta cum meritã, însã ceea ce este
cert e cã pentru «Il Fenomeno» va fi timp
doar înaintea meciului: dupã fluierul de start
al lui Guida în minþile suporterilor va fi loc
doar pentru Fiorentina”, a scris jurnalul ita-
lian, citat de violanews.com.

La Repubblica a punctat, tot conform
violanews.com, cã revenirea lui Mutu la Flo-
renþa nu este una oarecare, deoarece Fio-

„Fenomenului” i se pregãteºte„Fenomenului” i se pregãteºte„Fenomenului” i se pregãteºte„Fenomenului” i se pregãteºte„Fenomenului” i se pregãteºte
o primire emoþionao primire emoþionao primire emoþionao primire emoþionao primire emoþionannnnntã la Florenþatã la Florenþatã la Florenþatã la Florenþatã la Florenþa

rentina (n.r locul 15) este în crizã ºi româ-
nul ar putea aprofunda aceastã situaþie a
fostei sale echipe. Jurnalul a notat cã timp
de cinci ani Mutu a fost simbolul Fiorenti-
nei ºi un lider recunoscut de toþi, menþio-
nând ºi “caracterul puþin rebel” al atacan-
tului, dar ºi faptul cã în fotbal campionii
fac diferenþa, iar românul este unul. “Adri-
an poate trimite Fiorentina în infern, dumi-
nicã. Cesena nu inspirã teamã, el da. Cine
îl cunoaºte ºtie, îi trebuie puþin pentru a
înscrie. Nu va fi uºor sã fie marcat. Cese-
na (n.r. ultimul loc în Serie A) are nevoie
de puncte, Mutu de gol pentru a fi iertat
de suporterii sãi. La mijloc, Fiorentina. ªi
un stadion care nu l-a uitat”, a adãugat
sursa citatã.

Adrian Mutu a evoluat pentru Fiorentina
între 2006 ºi 2011, perioadã la finele cãreia
s-a transferat la Cesena.

“Galacticii” se intereseazã din
nou de Sergio “Kun” Aguero. Ata-
cantul argentinian a fost la un pas,
vara trecutã, sã ajungã pe ”Ber-
nabeu”, dupã ce-ºi anunþase des-
pãrþirea de Atletico, dar finalmen-
te afacerea a picat, iar el a sem-
nat cu Manchester City. Acum,
madrilenii vor sã rectifice acea
decizie, consideratã greºitã.

Pleacã Higuain, vine Aguero?!

Realul reîncepe „operaþiunea Kun”
Aguero, susþine Marca,

conform Gsp, a devenit prin-
cipala þintã “blanco” pentru
a acoperi despãrþirea de alt
“vârf” din þara tangoului,
Gonzalo Higuian. Acesta e
supãrat de rolul sãu în echi-
pa lui Mourinho, unde nu e
folosit constant, ºi vrea sã-ºi
forþeze plecarea. Are oferte,
le studiazã, cea mai bunã fi-
ind de la Chelsea. Este posi-
bil însã sã ajungã tocmai la
City, la schimb chiar cu Agu-
ero, plus o anumitã sumã. În
cazul în care o astfel de so-
luþie picã, va fi lãsat sã se
ducã unde doreºte, iar pen-
tru Kun se vor propune 45
de milioane de euro. Adicã

exact suma cu care l-a cumpã-
rat liderul din “Premier League”.

Higuain (24 de ani) are în
acest sezon un gol la 103 minu-
te jucate, în total el înscriind de
17 ori în 36 de meciuri (17 ca
titular). De cealaltã parte, Ague-
ro (23 de ani) are un gol la 120
de minute, bifând 21 de reuºite
în 37 de partide.

FC Barcelona se menþine pe
primul loc, la o distanþã conside-
rabilã, în clasamentul mondial pe
luna februarie stabilit de Federa-
þia Internaþionalã de Istorie ºi Sta-
tisticã a Fotbalului (IFFHS), gru-
parea catalanã având nu mai pu-
þin de 77 de puncte avans în faþa
rivalei sale din campionatul Spa-
niei, Real Madrid, 369 faþã de 292
puncte.

Poziþia a treia este ocupatã de
formaþia argentinianã Velez Sar-
sfield, cu 291 puncte, iar pe locul
patru se aflã gruparea englezã
Manchester United - 255 puncte.

Barça continuã sã conducã autoritar în topul
celor mai bune echipe de club din lume

Echipa lui Costel Pantilimon,
Manchester City, ocupã treapta
a cincea, cu 251 de puncte, ur-
matã de douã formaþii chiliene,
CD Universidad de Chile (245
puncte) ºi CD Universidad Ca-
tolica (232,5 puncte).

Ultimele trei poziþii din top 10
aparþin lui FC Santos (Brazilia,
231 de puncte), Schalke 04
(Germania, 230 de puncte), la
care evolueazã Ciprian Marica,
ºi Club Libertad Asuncion (Pa-
raguay, 227,5 puncte).

Echipa lunii februarie a fost
desemnatã Velez Sarsfield.

E oficial! Lucian Bute îºi va pune în joc
pentru a zecea oarã centura de campion mon-
dial IBF la categoria super mijlocie, într-o
confruntare cu britanicul Carl Froch.

Cele douã pãrþi au ajuns joi seara la o înþe-

Bute va lupta cu Froch, în 26 mai, la Nottingham
legere pentru un meci la Nottingham, oraºul
natal al lui Froch, meci ce va avea loc peste
mai puþin de trei luni, în 26 mai. Froch deve-
nise challenger obligatoriu pentru centura IBF
ºi în cele din urmã a acceptat o luptã cu Lu-
cian Bute.

Neînvins la profesioniºti (30 de victorii, din
care 24 prin KO), gãlãþeanul susþine cã va rã-
mâne posesorul centurii ºi dupã lupta din Re-
gatul Unit: “Scopul meu este sã mã bat cu cei
mai buni boxeri de la super mijlocie. Carl Froch
vine din elita categoriei ºi va fi o luptã grozavã.
Sunt foarte încrezãtor ºi nu mã sperie faptul
cã lupt pe teritoriu inamic. Suporterii lui Froch
vor suferi o mare dezamãgire. Centura IBF va
zbura de la Montreal la Nottingham ºi înapoi”,
a declarat Lucian Bute.

De cealaltã parte, britanicul (28 de victo-
rii, 20 prin KO, ºi 2 înfrângeri) ºi-a mai tem-
perat din discursul pe care îl avea în trecut
când vorbea despre o eventualã întâlnire cu
Bute, însã este încrezãtor cã va reuºi sã-i ia
centura românului.

“Este un vis devenit realitate sã am posi-
bilitatea sã devin a treia oarã campion mon-
dial în oraºul meu, Nottingham. The Super
Six a fost o competiþie incredibilã pentru
mine, dar am ratat ºansa de a mã bate în
UK. Acum, am fãcut asta posibil ºi este ci-
reaºa de pe tort. Sunt gata sã plec din nou la
rãzboi. Va fi un week-end extraordinar, o
luptã mare, ºi cel mai important, «Cobra»
va câºtiga”, a afirmat Froch dupã semnarea
contractului.

S-a decis!
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Programul returului Ligii I – ediþia 2011-2012
Etapa a 19-a

Vineri, 2 martie
FC Braºov – Pandurii – ora 18 (Digisport 1)
CFR Cluj – FCM Târgu Mureº – ora 20.30

(Digisport 1)
Sâmbãtã, 3 martie
Voinþa Sibiu – Astra – ora 15.30 (Digisport 1)
Rapid – „U” Cluj – ora 18 (Digisport 1)
Dinamo – Gaz Metan – ora 20.20 (Antena 1)
Duminicã, 4 martie
Petrolul – FC Vaslui – ora 19.30 (Digisport 1)
CS Mioveni – Steaua – ora 21.30 (Digisport 1)
Luni, 5 martie
Ceahlãul – Sportul – ora 19 (Dolcesport 1)
Concordia – Oþelul – ora 20.30 (Digisport 1)

Etapa a 20 - a, 10 martie 

Gaz Metan Mediaº - CFR Cluj 
FCM Târgu Mureº - Voinþa Sibiu
Astra Ploieºti - CS Mioveni 
FC Vaslui - Concordia 
Rapid Bucureºti - Petrolul 
Oþelul Galaþi - Ceahlãul 
Sportul Studenþesc - FC Braºov 
Pandurii Târgu Jiu - Dinamo 
Universitatea Cluj - Steaua 

Etapa a 21 - a, 17 martie 

Concordia Chiajna - Rapid 
Steaua - Astra 
Petrolul Ploieºti - U Cluj 
Ceahlãul Piatra Neamþ - FC Vaslui 
Dinamo Bucureºti - Sportul Studenþesc
FC Braºov - Oþelul 
CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu 
Voinþa Sibiu - Gaz Metan Mediaº 
CS Mioveni - FCM Tg. Mureº 

Etapa a 22 - a, 21 martie 

Sportul Studenþesc - CFR Cluj 
Pandurii Târgu Jiu - Voinþa Sibiu 
Gaz Metan Mediaº - CS Mioveni 
Petrolul Ploieºti - Concordia Chiajna 
Rapid Bucureºti - Ceahlãul 
FC Vaslui - FC Braºov 
Oþelul Galaþi - Dinamo 
Universitatea Cluj - Astra
FCM Târgu Mureº - Steaua 

Etapa a 23 - a, 24 martie 

FC Braºov - Rapid 
Ceahlãul Piatra Neamþ - Petrolul 
Concordia Chiajna - U Cluj 
Dinamo Bucureºti - FC Vaslui 
Voinþa Sibiu - Sportul Studenþasc 
CFR Cluj - Oþelul 
CS Mioveni - Pandurii Tg. Jiu 
Steaua Bucureºti - Gaz Metan Mediaº 
Astra Ploieºti - FCM Tg. Mureº 

Etapa a 24 - a, 31 martie 

FC Vaslui - CFR Cluj 
Oþelul Galaþi - Voinþa Sibiu 
Sportul Studenþesc - CS Mioveni 
Concordia Chiajna - Ceahlãul 
Petrolul Ploieºti - FC Braºov 
Rapid Bucureºti - Dinamo 
Gaz Metan Mediaº - Astra 
Pandurii Târgu Jiu - Steaua 
Universitatea Cluj - FCM Tg. Mureº 

Etapa a 25 - a, 4 aprilie 

CFR Cluj - Rapid 
FC Braºov - Concordia 
Dinamo Bucureºti - Petrolul 
Ceahlãul Piatra Neamþ - U Cluj 
Voinþa Sibiu - FC Vaslui 
Steaua Bucureºti - Sportul Studenþesc 
CS Mioveni - Oþelul 
Astra Ploieºti - Pandurii Tg. Jiu 
FCM Târgu Mureº - Gaz Metan Mediaº 

Etapa a 26 - a, 7 aprilie 

Petrolul Ploieºti - CFR Cluj 
Rapid Bucureºti - Voinþa Sibiu 
FC Vaslui - CS Mioveni 
Ceahlãul Piatra Neamþ -FC Braºov 
Concordia Chiajna - Dinamo 
Sportul Studenþesc - Astra 
Oþelul Galaþi - Steaua 
Universitatea Cluj - Gaz Metan Mediaº 
Pandurii Târgu Jiu - FCM Tg. Mureº 

Etapa a 27 - a, 14 aprilie 

CS Mioveni - Rapid 
CFR Cluj - Concordia 
Voinþa Sibiu - Petrolul 
Dinamo Bucureºti - Ceahlãul 
FC Braºov - U Cluj 
Steaua Bucureºti - FC Vaslui 
FCM Târgu Mureº - Sportul  Studenþesc
Astra Ploieºti - Oþelul 
Gaz Metan Mediaº - Pandurii Tg. Jiu 

Etapa a 28 - a, 21 aprilie 

Ceahlãul Piatra Neamþ - CFR Cluj 
Concordia Chiajna - Voinþa Sibiu 
Petrolul Ploieºti - CS Mioveni 
FC Braºov - Dinamo 
FC Vaslui - Astra 
Rapid Bucureºti - Steaua 
Universitatea Cluj - Pandurii Tg. Jiu 
Sportul Studenþesc - Gaz Metan Mediaº 
Oþelul Galaþi - FCM Tg. Mureº 

Etapa a 29 - a, 28 aprilie 

Astra Ploieºti - Rapid 
CS Mioveni - Concordia 
Steaua Bucureºti - Petrolul 
Voinþa Sibiu - Ceahlãul 
FC Braºov – CFR Cluj
Dinamo Bucureºti - U Cluj 
FCM Târgu Mureº - FC Vaslui 
Pandurii Târgu Jiu - Sportul Srudenþesc 
Gaz Metan Mediaº - Oþelul 

Etapa a 30 - a, 2 mai 

Dinamo Bucureºti - CFR Cluj 
FC Braºov - Voinþa Sibiu 
Ceahlãul Piatra Neamþ - CS Mioveni 
Petrolul Ploieºti - Astra 
Concordia Chiajna - Steaua
Universitatea Cluj - Sportul Studenþesc
Oþelul Galaþi - Pandurii Tg. Jiu 
FC Vaslui - Gaz Metan Mediaº 
Rapid Bucureºti - FCM Tg. Mureº 

Etapa a 31 - a, 5 mai 

Universitatea Cluj - CFR Cluj 
Gaz Metan Mediaº - Rapid 
Astra Ploieºti - Concordia 
FCM Târgu Mureº - Petrolul 
Steaua Bucureºti - Ceahlãul 

CS Mioveni - FC Braºov 
Voinþa Sibiu - Dinamo 
Pandurii Târgu Jiu - FC Vaslui 
Sportul Studenþesc - Oþelul 

Etapa a 32 - a, 12 mai 

CFR Cluj - Voinþa Sibiu 
Dinamo Bucureºti - CS Mioveni 
Ceahlãul Piatra Neamþ - Astra 
FC Braºov - Steaua 
Oþelul Galaþi - U Cluj 
FC Vaslui - Sportul Studenþesc 
Rapid Bucureºti - Pandurii Tg. Jiu 
Petrolul Ploieºti - Gaz Metan Mediaº 
Concordia Chiajna - FCM Tg. Mureº 

Etapa a 33 - a, 19 mai 

CS Mioveni - CFR Cluj 
Universitatea Cluj - Voinþa Sibiu 
Sportul Studenþesc - Rapid 
Gaz Metan Mediaº - Concordia
Pandurii Târgu Jiu - Petrolul 
FCM Târgu Mureº - Ceahlãul
Astra Ploieºti - FC Braºov 
Steaua Bucureºti - Dinamo 
Oþelul Galaþi - FC Vaslui 

Etapa a 34 - a, 23 mai 

Voinþa Sibiu - CS Mioveni 
Dinamo Bucureºti - Astra 
CFR Cluj - Steaua 
FC Vaslui - U Cluj 
Petrolul Ploieºti - Sportul Studenþesc
Rapid Bucureºti - Oþelul 
Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu 
Ceahlãul Piatra Neamþ - Gaz Metan Mediaº 
FC Braºov - FCM Tg. Mureº

1. Dinamo 18 12 4 2 32-10 40
2. CFR Cluj 18 12 3 3 37-14 39
3. Rapid 18 11 4 3 30-17 37
4. Steaua 18 9 5 4 24-14 32
5. Oþelul Galaþi 18 9 4 5 17-14 31
6. Pandurii 18 8 6 4 29-18 30
7. FC Vaslui 18 9 3 6 28-17 30
8. „U” Cluj 18 7 7 4 24-18 28
9. Astra Ploieºti 18 6 7 5 17-17 25
10. Ceahlãul 18 5 7 6 16-23 22
11. Gaz Metan 18 6 3 9 26-31 21
12. FC Braºov 18 5 5 8 18-17 20
13. Petrolul 18 4 6 8 15-21 18
14. Voinþa Sibiu 18 4 5 9 12-22 17
15. FCM Tg. Mureº 18 3 7 8 17-25 16
16. Sportul Stud. 18 2 8 8 17-31 14
17. Concordia 18 2 5 11 12-32 11
18. CS Mioveni 18 2 3 13 12-42 9

Clasament
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Un egal este de ajuns pentru
Oltchim Rm. Vâlcea în meciul de
duminică, ora 18 ( în direct la
Digisport 1) cu Krim Ljubljana,
pentru a se califica în semifinalele
competiţiei. În cazul în care vor ac-
cede în penultimul act, oltencele vor
întâlni într-o dublă manşă forma-
ţia maghiară Gyor, deja calificată,
care va câştiga grupa A principală.
Oltchim se află pe locul secund în
clasament, cu 5 puncte şi poate

Derby-ul etapei se joacă în Giuleşti
Rapid – „U” Cluj”

Cel mai tare meci al etapei a 19-a, care
reia sezonul Ligii I, este cel din Giuleşti,
acolo unde o pretendentă la titlul, Rapid,
întâlneşte o aspirantă la cupele europene,
„U” Cluj. Mircea Bornescu va debuta la
formaţia ardeleană chiar împotriva fostei sale
echipe, pentru care a părăsit Universitatea
Craiova. Giuleştenii l-au repatriat pe Ioniţă
după eşecul de la Koln şi speră c a acesta să
urmeze exempul lui Deac,  care ş i-a relan-
sat cariera în Giuleşti. Deac va lipsi însă
astăzi din c auza unei suspendări, la fel c a şi
Rui Duarte şi Pavlovici, acesta din urmă fiind
altă achiziţie importantă a Rapidului.  „U Cluj
e o echipă care are calitate de la mijloc în
sus,  sunt periculoşi când recuperează min-
gea,  pleacă foarte bine, îl au pe acest Cris-
tesc u, care pleacă foarte uşor c u mingea la
pic ior.  Claudiu Niculescu şi Cristea sunt
deosebit de tehnic i şi foarte periculoşi, cu
experienţă deosebită, iar Păcurar şi Mari-
nesc u aleargă foarte mult. Îmi place,  e o
echipă care joacă un fotbal plăc ut”, a c om-
plimentat adversara de azi antrenorul Rapi-
dului, Răzvan Lucescu. Clujenii i-au adus,
alături de Bornescu,  şi pe M.  Cristescu,
Hoban şi Galamaz. „Suntem c onştienţi de
valoarea Rapidului, de valoarea antrenoru-
lui,  tocmai pentru acest lucru ne-am pre-
gătit foarte bine în aceasta perioadă, nu
numai profesional,  dar  şi mental. Echipa
arată bine,  înregistrează momente bune şi

Avancronică
Liga I

sperăm să le valorificăm chiar de la prima
partidă. Va fi un început furibund pentru
toate ec hipele”, a declarat Ionuţ Badea, care
i-a luat banderola lui Boş tină şi a pus-o pe
braţul lui Szukala înaintea reluării sezonu-
lui.  Grecu ş i Pele lipsesc  la „U” Cluj, echi-
pă c are s-a impus în tur cu 2-0.

Voinţa Sibiu - Astra
Sibienii se află deasupra liniei fierbinţi a

clasamentului, dar nu au avut un mercato
spec taculos . Ex-craioveanul Mic lea a venit
de la vecina Gaz Metan Mediaş, Zăgrean
de la Timişoara, iar Pos tolache de la Tul-
cea.  Golgheterul echipei,  Iulian Popa, este
suspendat, iar mijlocaşul Beza e incert. „As-
tra a fost puternică şi în tur. Acum este la
fel de puternică şi cu un antrenor foarte
bun c e nu mai are nevoie de nici o prezen-
tare. Ne aş teptăm să înscriem mai mult de-
cât în tur, fiindcă suntem mai puternici.
Suntem convinşi că vom reuş i să rămânem
în Liga 1”, a af irmat antrenorul Pelici.  As-
tra a efectuat multe schimbări în lot, adu-
când şi un antrenor nou,  străin, dar care
cunoaşte Liga I, portughezul Conceicao. Altă
revenire în campionatul României este cea
a ex-rapidis tului Spadacio. Astra i-a pierdut
pe C. Lungu, Strătilă, C. Matei, Bruno Mi-
guel, Udoji, N’Doye, Paulinho, Miranda, L.
Goian şi Kubala, dar i-a adus pe Ricardo,
Laionel, William,  Rui Miguel şi Pătraşcu.
Fatai este suspendat pentru mec iul de azi.

În tur s-a consemnat supriza, Sibiul câşti-
gând cu 1-0.

Dinamo – Gaz Metan
Dinamo s-a mutat pe „Naţional Arena”

reuşind să vândă un număr impres ionant
de bilete, ţinând cont de asis tenţa scăzută
înregistrată în Ştefan cel Mare.  „Mediaşul
vrea să-ş i ia revanşa pentru meciul din tur.
Suntem pregătiţi din toate punctele de ve-
dere. Debutăm în retur pe Naţional Arena
şi ne dorim foarte mult să o fac em cu drep-
tul”, a spus antrenorul Ciobotariu, c are nu
are probleme în lotul c are s-a îmbogăţit în
iarna aceasta cu Platini, Anderson, Străti-
lă, Tameş,   Curtean ş i C. Matei. Antreno-
rul medieşenilor, Cristian Pus tai,  nu se va
putea baza la meciul cu Dinamo pe Vitin-
ho, Dan Roman, Bawab, Del Campo, Bo-
zeşan şi Gheorghe, în c ondiţiile în c are la
Mediaş  nu s-au înregistrat schimbări im-
portante în lot, Pârvulescu fiind s ingura
pierdere de semnalat.  În tur  dinamoviştii
i-au umilit pe elevii lui Pustai, scor 5-0.

Petrolul – FC Vaslui
La Petrolul au venit în iarnă mai mulţi

jucători străini, dar şi oltenii Dina şi Suru-
giu,  plecând un contingent la fel de masiv
de s trăini, plus Mitea, Bornescu, dar şi alţi
doi ex-craioveni Barbu ş i Buşu.  Stoimiro-
vici este suspendat, Surugiu accidentat,  iar
Neagu nu va evolua împotriva fostei echi-

pe. „În această iarnă s-au schimbat multe
în c adrul c lubului şi sperăm ca toate aces-
tea să fi fost făc ute cu folos.  Cred c ă ne
mai trebuie minimum 15 puncte pentru a
ne menţine în Liga I, lucru care ne stă în
putere să-l obţinem.  Întâlnim o echipă a
Vasluiului schimbată, pentru că are un alt
antrenor, o altă filozofie şi a adus jucători
de valoare”, a declarat antrenorul Valeriu
Răchită. Şi Vasluiul şi-a remaniat lotul, adu-
când şi un antrenor nou,  portughezul Ina-
cio.  Portarii Straton şi Zotti şi jucătorii de
câmp Anderson, N’Doye, Paito, S. Popo-
vici, Jaime Braganca şi Savio Nsereko au
venit, plec ând Bălace, Pavlovic i,  Ozeia,
Neagu,  Zappino, Milisavjevici, Puia, Farkaş
şi Gerlem. În tur a fost meci fără goluri.

Concordia – Oţelul
Noul antrenor, Reghecampf,  a schimbat

aproape complet lotul Chiajnei şi a reuşit
un rezultat-şoc în pregătiri, 4-1 cu Steaua,
pierzând doar unul dintre cele 8 meciuri de
pregătire. Gălăţenii şi-au adus doi atacanţi,
Didi şi Stromajer şi pe portarul lituanian
Simaitis, dar Dorinel nu-i are la dispoziţie
pe Sălăgeanu, suspendat, Didi,  Frunză şi
Punosevac,  accidentaţi. „Cu Chiajna vom
avea un mec i dificil pentru că venim după
două luni de pregătire, iar Concordia es te o
echipă schimbată în totalitate, are un antre-
nor nou”, a spus antrenorul campioanei. În
tur a fost 1-1.

Echipa feminină de volei SCM U Craiova joacă, sâmbătă, de la ora 18, în
deplasare, cu nou-promovata Argeş Volei Piteşti, într-un meci ce contează pentru
etapa a 20-a a campionatului. Fetele lui Marian Constantin pornesc cu prima
şansă în acest joc, având în vedere pretenţiile şi experienţa lor. Căpitanul oltence-
lor, Denisa Rogojinaru, a declarat înaintea jocului pentru handbalvolei.ro: „Va fi
un meci greu, având în vedere că vom pleca în ziua jocului şi nu avem posibilitatea
să facem un antrenament în sala de la Piteşti. Fetele de la Argeş  au o apărare
bună în linia a doua, se mişcă foarte bine şi din aceste motive nu consider partida
una uşoară. Consider că echipa noastră are mai multă experienţă în acest moment.
Omogenitatea lotului a crescut de la meci la meci şi ne completăm bine între noi,
avem o echipă unită, iar asta ne va ajuta”. Craiovencele sunt pe locul 7 în clasa-
ment şi de pe acest loc vor aborda şi play-off-ul, nemaiputând urca sau coborî în
ierarhie în ultimele două etape, în timp ce gazdele ocupă ultima poziţie. Formaţia
feminină de volei SCM Craiova va avea să urce în clasament dacă va învinge
astăzi, în deplasare, formaţia Corona Braşov, meci programat de la ora 17. Cu 6
meciuri rămase până la finalul sezonului regulat, Hoskins şi compania sunt pe
locul 7, cu 39 de puncte, în timp ce gazdele sunt pe locul 19, cu 32 de puncte.
Băieţii de la SCM Craiova au evoluat aseară împotriva celor de la Atlassib Sibiu.
Handbalistele de la SCM Craiova evoluează pe teren propriu, astăzi, de la ora 11,
la Filiaşi, împotriva echipei CSM Cetate Devatrans Deva. Oltencele, aflate pe
ultimul loc, cu 4 puncte, au ocazia unui succes în faţa formaţiei aflate pe locul 12,
cu 10 puncte, după 17 etape scurse din Liga Naţională.

Trei meciuri „feminine” pentru SCM Craiova

Handbal, Liga Campionilor

Echipa olteană
întâlneşte pe
Krim Ljublijana,
duminică seară,
la Vâlcea

chiar pierde jocul de duminică la o
diferenţă de maxim 5 goluri, cu
condiţia să obţină punctul izbăvi-
tor în ultima rundă, în care întâl-
neşte însă puternica echipă Buduc-
nost Podgorica, în deplasare. După
ultimele două joc uri,  în c are
Oltchim a obţinut doar un punct,
conducerea clubului a hotărât în-
jumătăţirea drepturilor salariale.
„Nu doar jucătoarele, ci inclusiv
staff-ul tehnic şi toată lumea din
jurul echipei poartă răspunderea
pentru rezultatele slabe. Doar ju-
cătoarele străine au dat satisfacţie,
fiindcă au o mentalitate diferită faţă
de cea a noastră. După ce am câş-
tigat primele două meciuri am cre-
zut că le putem câştiga şi pe cele-
lalte 4 cu o mână legată la spate”,
a declarat preşedintele Constantin
Roibu. „Mă aştept la un meci foarte
dificil, întrucât Krim mai are şanse
de calificare, aşa că vor da totul
pe teren, iar acelaşi lucru trebuie
să facem şi noi, mai ales că avem
avantajul terenului propriu, unde

suntem încurajate exemplar. I-am
dezamăgit pe fani în meciul cu Bu-
ducnost, care a fost cel mai prost
din întregul sezon, dar vrem să ne
revanşăm contra slovenelor. Acesta
trebuie să fie meciul anului pentru
noi. Ştiu că am putea întâlni Gyo-
rul în semifinale, am mai jucat cu
ele într-un amical şi au echipă bună,
dar nu e momentul să ne gândim
la un eventual duel cu Gyor, toată
atenţia ni se îndreaptă spre jocul
cu Krim”, a declarat interul stânga
al lui Oltchim, Marija Jovanovici,
pentru site-ul oficial al Federaţiei
Europene de Handbal. De partea
cealaltă,  antrenorul lui Krim mai
speră la calificare, însă ştie că
aceasta nu depinde doar de echipa
sa. „Oltchim nu este de nivelul lui
Buducnost şi dacă am pierdut la
un gol cu echipa muntenegreană,
iar aceasta a câştigat la 10 goluri la
Vâlcea, înseamnă că putem şi noi
câştiga acolo. Trebuie să jucăm cu
inima şi astfel mai putem spera la
calificare”, a declarat Tone Tiselj.
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