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5 kilograme de
haşiş “spaniol”,
descoperite
la Unirea

Explozie
de cazuri
de rubeolă
în Craiova

Solomon a oferit
flori şi ciocolată
presei feminine

Lăsând în plata babelor răceala acestui început de
martie, în care nu se întrezăreşte primăvara, să nu
scăpăm din vedere sărbătoarea femeii, fără de care nu
s-ar fi inventat iubirea ca leac, drog sau blestem. Şi
poate astăzi, ca în nici o altă zi a anului, ne putem
întreba, deloc fără sfială, câţi dintre noi mai ştim sau
mai putem, tăbăciţi de grijile cotidiene, iubi dezintere-
sat şi tandru. Există lângă noi, ea, femeia, mamă şi
soţie devotată, tenace în orice împrejurare, şi nu tre-
buie decât s-o respectăm cum se cuvine. Potenţând ine-
fabila magie a iubirii, ne regăsim mereu liniştea lăun-
trică, noi bărbaţii, pentru care altă cale nu există. Să-
ru’mâna femeii de lângă noi.
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METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3114........33114
1 g AUR (preþ în lei).......179,0705......1790705

Cursul pieþei valutare din 8 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat ieri, în
Parlament, cã mãsurile de austeritate luate de Ro-
mânia în 2010 au prevenit un derapaj similar cu cel
din Grecia ºi cã trebuie gãsite soluþii pentru ca, în
jurul datei de 1 iunie, salariile bugetarilor sã revinã
la valoarea de dinainte de reducerea cu 25%.  „Dacã
nu s-ar fi luat, în 2010, mãsurile care s-au luat, Ro-
mânia nu mai putea sã se finanþeze pe pieþele ex-
terne. (…) Aveþi de ce sã fiþi optimiºti! România nu
va face paºi înapoi, chiar dacã în zona euro va fi

Preºedintele Bãsescu le-a dat, ieri, din nou,Preºedintele Bãsescu le-a dat, ieri, din nou,Preºedintele Bãsescu le-a dat, ieri, din nou,Preºedintele Bãsescu le-a dat, ieri, din nou,Preºedintele Bãsescu le-a dat, ieri, din nou,
speranþe bugetarilor ºi sfaturi aleºilorsperanþe bugetarilor ºi sfaturi aleºilorsperanþe bugetarilor ºi sfaturi aleºilorsperanþe bugetarilor ºi sfaturi aleºilorsperanþe bugetarilor ºi sfaturi aleºilor

recesiune în partea a doua a anului. (…) Vã pot
spune cã nu ne va fi uºor, dar nu ne va fi atât de
greu cum ne-a fost în 2009, 2010, 2011, pentru cã
suntem mult mai bine pregãtiþi sã facem faþã aces-
tui proces care, eventual, se va produce. (…)  La
începutul lui 2011, parte din sumele tãiate din sala-
riile bugetarilor au fost restituite. E o datorie a mea
ºi a dumneavoastrã sã gândim ºi sã gãsim soluþii
pentru ca, undeva în jurul datei de 1 iunie, sã reîn-
tregim salariile bugetarilor”. Discursul preºedinte-

lui a fost întrerupt de protestele unor
manifestanþi de la balcoane, care i-au stri-
gat „Demisia!”.

ªedinþa Camerelor reunite a durat o
orã ºi jumãtate ºi s-a desfãºurat în ab-
senþa opoziþiei, lucru pe care ºeful statu-
lui a spus cã-l regretã sincer: „La modul
cel mai sincer, regret cã opoziþia nu este
în Parlament. Dacã avem un garant real al
democraþiei în România, acesta este Par-
lamentul. Cred cã nu e cea mai bunã so-
luþie sã subminezi cea mai importantã in-
stituþie a statului român, Parlamentul. În-
cep adresând opoziþiei rugãmintea de a
reveni în Parlament ºi de a discuta pro-
blemele politice aici”. Preºedintele nu a
uitat nici de justiþie, remarcând cã „cel
puþin în ultimii doi ani, justiþia a devenit
tot mai eficientã, nimeni nu se mai simte
la adãpost, fie cã e primar al puterii sau al

opoziþiei, ministru sau parlamentar. (…) Nimeni din-
tre cei care fraudeazã statul nu mai doarme liniºtit,
inclusiv judecãtorii ºi procurorii corupþi”. În con-
tinuare, Traian Bãsescu le-a transmis parlamenta-
rilor cã mai au douã lucruri de aprobat: „legea sã-
nãtãþii ºi legea reorganizãrii administrative a Ro-
mâniei. Legea sãnãtãþii, din pãcate, a trebuit re-
trasã, pentru cã a fost prost lansatã în dezbatere.
Nu înseamnã cã principiile ei sunt de abandonat
(...). Reorganizarea nu se poate face a doua zi de
la promulgarea legii, necesitã un timp de tranziþie
ce se poate întinde pe patru ani. Vã propun sã
adoptaþi, în discuþii cu opoziþia, reorganizarea ad-
ministrativã, pentru cã nimeni nu poate convinge
pe nimeni cã o þarã organizatã administrativ ca în
1968 mai poate rãspunde nevoilor de azi”. Preºe-
dintele a pledat pentru un vot uninominal curat,
„care nu mai lasã ca oameni de pe locul trei sã
ajungã parlamentari ºi primii din colegiu sã rãmâ-
nã acasã” ºi le-a reamintit cã, la referendumul din
2009, „cetãþenii au cerut parlament unicameral ºi
300 de parlamentari”. Nu a fost uitat nici tratatul
UE de guvernanþã fiscalã, în legãturã cu care ºeful
statului a avut de fãcut câteva sfaturi: „Recoman-
darea mea e ca Parlamentul sã-l aprobe integral,
cu intrare în vigoare imediat. (...) Dincolo de de-
magogia politicã, am convingerea cã România a
fãcut un lucru bun semnând acest tratat ºi dum-
neavoatrã veþi face un lucru ºi mai bun adoptând
acest tratat repede”.

Macovei, Prigoanã
ºi Videanu, testaþi de PDL
pentru Primãria Capitalei

La nivelul PDL Bucureºti se reali-
zeazã un sondaj de opinie pentru sta-
bilirea candidatului PDL la Primãria
Capitalei, întrebãrile vizându-i pe
Monica Macovei, Silviu Prigoanã ºi
Adriean Videanu, au declarat, pentru
Mediafax, surse politice. Potrivit aces-
tora, se doreºte, astfel, stabilirea profi-
lului candidatului PDL la Primãria
Bucureºti. Sursele au menþionat cã a
mai fost realizat un sondaj în toamna
anului 2011, care îi viza inclusiv pe
Elena Udrea, Liviu Negoiþã, Cristian
Preda ºi Teodor Paleologu, însã aceº-
tia nu mai sunt luaþi în calcul în noul
sondaj. Preºedintele PDL Bucureºti,
Elena Udrea, a declarat, sâmbãtã sea-
ra, la Realitatea TV, cã la finalul lunii
martie va fi anunþat candidatul PDL
la Primãria Capitalei, ea precizând cã
Silviu Prigoanã stã foarte bine la în-
credere, iar Monica Macovei este un
posibil candidat foarte bun.
ªeful Poliþiei Capitalei,
schimbat din funcþie

ªeful Poliþiei Capitalei, Viorel Va-
sile, a fost schimbat ieri din funcþie, în
urma anchetei privind atacul armat
de la salonul de coafurã din Doro-
banþi, soldat cu doi morþi ºi ºase rã-
niþi, în care poliþiºti de la Secþia 14
sunt cercetaþi disciplinar pentru cã
nu ar fi soluþionat cu celeritate plân-
gerea fãcutã de soþia atacatorului,
Gheorghe Vlãdan. Decizia a fost lua-
tã de ministrul Administraþiei ºi In-
ternelor, Gabriel Berca. Pe lângã pier-
derea funcþiei, Viorel Vasile este cer-
cetat prealabil, împreunã cu alþi ºapte
ºefi din instituþie, dupã ce, în urma
unui control fãcut la sfârºitul anului
trecut, au fost gãsite mai multe nere-
guli, a declarat purtãtorul de cuvânt
al Poliþiei Române, Christian Ciocan.
În locul lui Viorel Vasile a fost numit
chestorul principal de poliþie Lucian
Florin Guran, pânã ieri adjunct al
ºefului Departamentului Ordine ºi Si-
guranþã Publicã din MAI, care revi-
ne, astfel, la funcþia de bazã.

Aproximativ 5.000
de mineri, majoritatea
de la exploatãrile din
Valea Jiului  (Lonea,
Petrila, Livezeni,
Vulcan, Paroºeni,
Lupeni ºi Uricani) au
mãrºãluit, ieri, pe
strãzile din munici-
piul Petroºani, iar,
ulterior, în curtea
Companiei Naþionale
a Huilei (CNH),
pentru a treia zi
consecutiv. Minerii au scan-
dat, pe parcursul marºului,
lozinci antiguvernamentale, au
fluierat ºi au suflat în vuvuze-
le ºi au afiºat cartoane cu
mesaje precum  „Suntem
7.700, ne-a numãrat Roberta”,
„Bãsescu sã vinã, sã îl bãgãm
în minã ºi apoi cu bucurie sã
intre la puºcãrie”. Ortacii cer
Ministerului Economiei majo-
rarea cu 100 de lei a sporului
de periculozitate, de la 600 de

5.000 de mineri au protestat
ºi ieri la Petroºani

Secþiile Unite ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au decis, ieri,
sesizarea Curþii Constituþionale a României cu privire la neconstituþi-
onalitatea unui articol din Legea lustraþiei, dupã ce au primit sesizãri
de la Asociaþia Procurorilor din România, Asociaþia Magistraþilor din
România ºi procurorul general al României. 89 de judecãtori au dis-
cutat câteva ore pe tema articolelor ce ar putea îngrãdi drepturile
constituþionale ale celor vizaþi în actul normativ, iar la final, cu majo-
ritate de voturi, au stabilit cã articolul 1 lit g) din Legea lustraþiei
încalcã prevederile legii fundamentale. Drept urmare, au hotãrât sesi-
zarea Curþii Constituþionale cu privire la acest aspect.

ÎCCJ sesizeazã Curtea Constituþionalã
cu privire la Legea lustraþiei

Preºedintele PSD, Victor Ponta,
a declarat, ieri, cã Dan ªova nu mai
este purtãtor de cuvânt al partidului,
ca urmare a „marii gafe” ºi a rãs-
punsului „absolut stupid” dat la o
întrebare pe tema Holocaustului, el
precizând cã îi va þine locul cât va fi
plecat la Washington, la Muzeul Ho-
locaustului. „ªova a fãcut o singurã
afirmaþie, dar gravã. A fãcut o mare
gafã. Am exprimat punctul de vede-
re al PSD, care este în totalã contra-

ªova, înlocuit din postul de purtãtor
de cuvânt al PSD ºi trimis la
Washington,  în documentare

Curtea Constituþionalã (CC) a
decis, ieri, cã Guvernul condus de
Mihai Rãzvan Ungureanu este legal
învestit, respingând sesizarea USL.
Cabinetul Ungureanu a primit, pe 9
februarie, votul de învestiturã al Par-
lamentului, însã USL a considerat
cã hotãrârea încalcã articolele 1, 64
ºi 103 din Constituþie, în condiþiile
în care nu a fost respectat Regula-
mentul de audiere a candidaþilor de
miniºtri în comisii ºi nu s-a întoc-
mit avizul comisiei, ci doar proce-

Învestirea Guvernului Ungureanu este legalã

lei la 700 de lei, ºi creºterea
preþului cãrbunelui livrat
producãtorilor de energie, fãrã
sã avanseze un nivel anume,
afirmã surse din CNH. Ieri
dupã-amiazã, minerii au decis
sã renunþe la protest, urmând
ca acesta sã fie reluat în cazul
în care liderii de sindicat
plecaþi la Bucureºti, pentru
negocieri la Ministerul Econo-
miei, nu vor veni cu un
rãspuns favorabil.

se-verbale. Astfel, potrivit USL, ho-
tãrârea Parlamentului a fost adop-
tatã în lipsa avizelor de la comisiile
de specialitate, a cãror existenþã era
obligatorie ca procedurã, chiar dacã
audierile erau consultative pe fond.
Acordarea unui vot de învestiturã
în plen în lipsa acelor avize, înlo-
cuite cu recomandãri de la comisii-
le care nu au avut cvorum de lu-
cru, încalcã prevederile legale ºi
constituþionale, au considerat depu-
taþii PSD ºi PNL.

dicþie cu ce a zis Dan ªova ºi, evi-
dent, mi-am cerut ºi eu scuze, în
numele PSD, ºi-a cerut ºi el scuze.
Cred cã trebuie sã plãteasã pentru
gafa pe care a fãcut-o. L-am anun-
þat de azi cã nu mai activeazã ca pur-
tãtor de cuvânt”, a spus Ponta. ªova
nu va mai activa ca purtãtor de cu-
vânt al PSD pânã nu pleacã, respec-
tiv sãptãmâna viitoare, la Washing-
ton, la Muzeul Holocaustului, pen-
tru a vedea „cu ochii lui” ceea ce a
vãzut ºi Ponta, respectiv ce s-a în-
tâmplat în România cu evreii. „În
rest, singura scuzã pe care o are este
cã nu avut nici un fel de intenþie, pur
ºi simplu a dat un rãspuns absolut
stupid la o întrebare ºi cred cã deja
plãteºte pentru asta”, a adãugat Pon-
ta. Conducerea Alianþei Civice Demo-
crate a Romilor a cerut sancþionarea
lui ªova pentru declaraþiile fãcute în
5 martie 2012, la postul de televiziu-
ne „The Money Channel”, în cadrul
emisiunii „Oameni ºi oameni”, unde
a declarat cã „pe teritoriul României
nici un evreu nu a avut de suferit ºi
asta se datoreazã lui Antonescu”.
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8 Martie a venit cu flori şi
cadouri pentru jurnaliste

Primarul Antonie Solomon a re-
petat, de fapt, gestul pe care l-a
făcut şi cu o săptămână în urmă
când a împărţit mărţişoare părţii
feminine a presei din Craiova. Lu-
crurile s-au petrecut la fel şi ieri,
când jurnalistele au fost convoca-
te la o conferinţă de presă, care
s-a dovedit a fi o întâlnire proto-
colară cu ocazia zilei de 8 Martie.
“Ne-am întâlnit pentru a vă spune
că am un sentiment aparte faţă de
presa feminină craioveană. Vreau
să vă urez o primăvară extraordi-
nară, să fiţi iubite de cei dragi şi să
vă spun ceva frumos”, a spus pri-

Primarul Antonie Solomon nu a lăsat să treacă neobservată
ziua în care femeia este în centrul atenţiei. Anticipând ziua de 8
Martie, edilul-şef a chemat, ieri, la o mică conferinţă de presă,
pe toate reprezentantele presei feminine din Craiova. De aceas-
tă dată, jurnalistele nu au mai avut nevoie de pixuri şi microfoa-
ne, fiind întâmpinate cu felicitări şi cu câte un frumos buchet,
din care nu au lipsit primăvăraticile lalele.

marul. Solomon a relatat apoi o pa-
rabolă, povestită de un alt repre-
zentant al presei scrise, Cristian
Tudor Popescu, din care se des-
prinde puterea de sacrificiu a fe-
meii. “Bărbaţii nu sunt aşa, nu se
pot sacrifica pentru cei dragi. De
aceea mă închin cu smerenie în faţa
voastră şi vă spun să fiţi ca până
acum, să nu cedaţi, să spuneţi oa-
menilor adevărul că acesta este cel
mai important lucru”.  Cuvintele
frumoase au fost însoţite de un
buchet frumos, în care s-au regă-
sit şi flori de primăvară, precum
lalelele galbene. Pentru a mai în-

dulci relaţia cu presa, primarul a
pus alături şi câte o ciocolată.
Femeile din inima primarului:
soţia şi mama

Schimbând registrul, reprezen-
tantele presei l-au întrebat apoi pe
primar pe care dintre doamnele
politicii româneşti le va felicita cu
prilejul zilei de 8 Martie. După ce
s-a gândit puţin, primarul a zâmbit
şi a răaspuns: “În politică sunt mai
multe doamne care merită să fie
admirate şi felicitate. Transmit un
mesaj de suflet pentru toate femeile
din politica românească pentru că
dau o pată de culoare acolo şi
poate că sunt mai corecte, mai
cinstite dec ât bărbaţii din politi-
ca românească”. La insistenţele
presei, edilul a nominalizat care
sunt preferatele sale. “Dacă îmi
răspunde la telefon, o voi felicita
pe doamna Elena Udrea. Mă gân-
desc ş i la doamna Sulfina Barbu,
Anca Boagiu, pe care le admir
mult. Şi pe Olguţa Vasilescu o
respect”. În fruntea lis tei,  prima-
rul a pus  două femei,  soţia ş i
mama sa. “În mod cu totul şi cu
totul spec ial îmi voi felicita so-
ţia. Îi voi oferi un buchet de flori,
fiindc ă ei îi plac trandafir ii albi”.
Lăcrimând, Solomon a mărturi-
sit apoi c ă regretă foarte mult că
mamei sale nu i-a oferit  nic i
măcar o f loare c ât a fost copil.
“Nu mergeam cu nimic,  mer-
geam aşa şi poate că nic i nu i-am
spus la mulţi ani de ziua femeii.
Dar se bucura când mă vedea”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Acest prilej nu poate decât să îi
bucure pe comercianţii aflaţi în cen-
trul Craiovei şi prin pieţele din car-
tiere. Şi pentru că vremea nu a fost
tocmai prietenoasă, fiind destul de
frig pentru această perioadă, vânză-
rile nu au fost cele aşteptate. “Cu
toate că am avut multă marfă, pe
gustul fiecărui cumpărător, puţini
s-au înghesuit să cumpere mici aten-
ţii. Florile, în schimb, merg foarte
bine”, a spus un comerciant zgribu-
lit de frig arătându-ne masa plină cu
tot felul de obiecte. Pe tarabele din
Piaţa Prefecturii, găseşti ornamente
florare, jucării din pluş, hârtii cerate
cu mesaje adresate mamei, iubite sau
şefei, mici bibelouri şi chiar obiecte
religioase – cruciuliţe, iconiţe şi cărţi.

Cumpărători grăbiţi,
vânzători dezamăgiţi

Spusele comercianţilor s-ar pă-
rea că se confirmă. Deşi erau multe
tarabe şi  multă lume curioasă care

   Astăzi este  8 Martie, ziua când orice fe-
meie se simte răsfăţată cu micile cadouri ofe-
rite de cei dragi. Florile, atât de delicate şi

parfumate, nu trebuie să lipsească, iar comer-
cianţii, profitând, au şi umplut centrul Craio-
vei cu cele mai frumoase bucheţele.

.cerceta cu mare atenţie marfa pre-
zentată, prea puţini se decideau să
cumpere totuşi ceva. Pe aceştia îi
vedeai cum se opreau în faţa tara-
bei, aruncau o privire generală şi
apoi luau un obiect în mână. În-

trebau cât costă şi, dacă le conve-
neau preţul, mai şi cumpărau. Vân-
zătorii erau dezamăgiţi. Ei spuneau
că preţurile lor nu sunt deloc pipe-
rate ş i nu înţelegeau de c e prea
puţini pleacă de la masa lor cu un

cadou. “Deşi au venit mulţi oa-
meni, nu am vândut mare lucru.
Nu ştiu de ce, poate că nu are lu-
mea bani”, ne-a spus unul dintre
comercianţi care avea expuse la
vânzare mai multe jucării de pluş.

Cele mai vândute –
zambilele şi ghioceii

Dacă un cadou poate să lip-
sească, florile însă nu.  În această
zi, orice femeie îşi doreşte să pri-
mească măcar un buc het, de ace-
ea oferta este foarte variată la flori
–ghiocei, zambile (albe,  roz),  la-
lele de toate culorile, trandafiri,
frezii, garoafe,iar pentru cine are
portofelul mai gros, chiar şi or-
namente florare. “Sunt persoane

care vin şi cumpără de la mine
flori. Mulţi zic că sunt scumpe,
dar la muncă mea nu se gândeşte
nimeni, că stau în fr ig şi în pi-
cioare”, spunea o vânzatoare mâh-
nită.  Cele mai vândute flori sunt
zambilele şi ghioc eii, pentru că ele
prevestesc primăvara. Din acest
motiv, comercianţii au deschis
adevărate florării în centrul Cra-
iovei, în speranţa că o floare este
mai la îndemână dec ât orice ca-
dou.  Aceste mici florării au mai
mult succ es , deşi preţurile nu
sunt tocmai acces ibile pentru ori-
cine. Acestea oscilează între 10 lei
şi 100 de lei, cât costă un coşuleţ
florar mare.

CRISTINA GHIŢULESCU

Nu trece zi de 8 Martie în care
femeile din presa craioveană să nu
fie felicitate şi să nu primească flori
din parte conducerii Consiliului Ju-
deţean Dolj. Şi pentru că ziua de 8
Martie s-a anunţat a fi o una aglo-
merată, şeful administraţiei publi-
ce judeţene, Ion Prioteasa, s-a gân-
dit să le facă jurnalistelor o surpri-
ză cu o zi mai devreme. Aşa că ieri
le-a invitat în Sala Mare a Consi-
liului Judeţean, unde fiecare feme-
ie a primit în dar o floare şi un ca-
dou ambalat cu grijă, în semn de
respect. N-au lipsit nici urările de

bine, reprezentantele sexului fru-
mos, din presa craioveană,  fiind fe-
licitate de preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa: “Ne
întâlnim într-o zi specială, aşa cum
sunteţi şi dumneavoastră, speciale,
şi mă bucur că suntem împreună.
Îmi face o deosebită plăcere să vă
transmit un călduros La mulţi ani,
o primăvară veşnică în sufletele
dumneavoastră, familiilor, colegelor
şi, prin intermediul dumneavoastră,
a mass-media, doamnelor şi dom-
nişoarelor din judeţul Dolj”.

ALINA DRĂGHICI

Solomon a oferit flori şi
ciocolată presei feminine

Florile, cel mai frumos cadou
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O acþiune de destructurare
a unui grup infracþional orga-
nizat, specializat în sãvârºirea

Cinci doljeni sunt cercetaþi pentru trafic in-
ternaþional ºi introducere în þarã de droguri
de risc, în urma unei operaþiuni desfãºurate
ieri dimineaþã de poliþiºtii ºi procurorii craio-
veni de crimã organizatã, finalizatã cu o cap-
turã impresionantã, de 5 kilograme de haºiº.
Doi dintre membrii grupului au fost reþinuþi

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

infracþiunii de trafic internaþi-
onal de droguri de risc a fost
desfãºuratã ieri, de poliþiºtii

Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova sub coordonarea pro-
curorilor Direcþiei de Investi-
gare a Infracþiunilor de Crimi-
nalitate Organizatã ºi Terorism
(DIICOT) – Serviciul Teritorial
Craiova, cu sprijinul lucrãtori-
lor de la Inspectoratul de Jan-
darmi Judeþean Dolj. Oamenii
legii prinseserã de veste cã
membrii grupului infracþional
au introdus în þarã o cantitate
importantã de droguri de risc,
astfel cã, ieri-dimineaþã, în baza
autorizaþiilor de percheziþie
emise de instanþã, au efectuat
cinci percheziþii domiciliare,

douã dintre ele în Craiova ºi
câte una în comunele Catane,
Pleniþa ºi Unirea. În urma des-
cinderilor, în locuinþa unuia din-
tre suspecþi, în comuna Unirea,
a fost descoperitã cantitatea de
5 kilograme de haºiº (rezinã de
canabis). Drogurile proveneau
din Spania ºi erau destinate co-
mercializãrii pe raza municipiu-
lui Craiova, iar valoarea lor se
ridicã la aproximativ 50.000 de

euro. Procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au
reþinut douã persoane, care ur-
meazã sã fie prezentate Tribu-
nalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã, pentru o
femeie au dispus mãsura obli-
gãrii de a nu pãrãsi þara, iar
pentru alte douã persoane, care
se aflã în Spania, din câte se
pare, se vor solicita instanþei
mandate de arestare în lipsã.

de procurorii DIICOT ºi urmeazã sã fie pre-
zentaþi Tribunalului Dolj cu propunere de ares-
tare preventivã, în timp ce, pentru alþi doi din-
tre ei se va solicita emiterea mandatelor de
arestare în lipsã, întrucât se pare cã se aflã
acum în Spania. O contribuþie semnificativã
ºi-a adus SRI - Direcþia de Informaþii Dolj.

Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj la finaliza-
rea cercetãrilor, totul a început în
toamna anului trecut, când trei
studenþi de la Facultatea de Me-
canicã au sesizat organele judicia-
re cã în vara ºi toamna anului
2011 i-au dat inculpatului Du-
mitru Pavel Laurenþiu, colegul
lor de facultate, diverse sume
de bani, lei ºi euro, pentru ca
acesta sã intervinã pe lângã
cadre didactice din cadrul Fa-
cultãþii de Mecanicã a Univer-
sitãþii din Craiova pentru ca de-
nunþãtorii sã promoveze mai
multe examene restante. În
baza denunþurilor, s-a solicitat
Tribunalului Dolj autorizarea
interceptãrii ºi înregistrãrii con-
vorbirilor telefonice ºi a celor
purtate în mediul ambiental de
Dumitru Pavel Laurenþiu. Pe
19 ianuarie 2012, unul dintre
studenþii denunþãtori s-a întâl-
nit cu Dumitru Pavel în zona
cantinei studenþeºti TCM ºi i-
a cerut acestuia sã îl ajute sã
promoveze o parte din exame-
nele restante pe care le avea de
susþinut în sesiunea ianuarie -
februarie 2012. Dumitru i-a
pretins denunþãtorului suma de
1.300 lei, în aceeaºi dupã-amia-
zã, cei doi întâlnindu-se în incin-
ta Mall-ului Electroputere, unde
denunþãtorul i-a dat lui Dumitru
350 euro (din totalul sumei de 500
euro ce-i fusese înmânatã denun-

þãtorului de cãtre echipa operati-
vã dupã tratarea criminalisticã).
Prins în flagrant ºi dus la audieri,
Dumitru a recunoscut cã primise
banii marcaþi criminalistic, dar ºi
alte sume, pentru a-i aranja denun-
þãtorului promovarea examenelor,

însã a spus cã toþi banii primiþi an-
terior îi dãduse Magdalenei Bîrlo-
geanu, tehnician în cadrul facul-
tãþii, aceasta urmând a merge la
rândul sãu la cadrele didactice
pentru „aranjarea” examenelor.
Acesta a mai povestit cã ºi pãrin-

þii sãi i-au dat aceleiaºi femei apro-
ximativ 7.000 lei (în primãvara ºi
toamna anului 2011) pentru a-i re-
zolva promovarea unui numãr de
18 examene restante. În baza de-
claraþiilor denunþãtorilor ºi a au-
dierii ºi altor persoane, procurorii

au constatat cã femeia pri-
mea de la denunþãtori CNP-
ul ºi parola informaticã de
acces în situaþia ºcolarã pen-
tru a putea afla situaþia ºco-
larã a fiecãruia ºi apoi pri-
mea banii la locuinþã, invo-
când influenþa sa pe lângã
profesorii din facultate, ast-
fel încât denunþãtorii sau, în
unele cazuri, rudele acesto-
ra, sã promoveze examene-
le restante.

În urma percheziþiei fãcu-
te la locuinþa Magdalenei Bîr-
logeanu, pe 23 ianuarie a.c.,
au fost gãsite mai multe în-
scrisuri, referitoare la situa-
þia  ºcolarã a inculpatului Du-
mitru, precum ºi o agendã în
care erau înscrise numele mai
multor persoane însoþite de
CNP ºi o parolã de acces în
sistem informatic. În baza
probelor strânse, anchetato-
rii au stabilit cã Magdalena

Bîrlogeanu a primit, în total, 14.610
lei de la mai mulþi studenþi.

Dosarul a fost înaintat Tribu-
nalului Dolj, primul termen de ju-
decatã fiind pe 5 martie a.c., când
s-a amânat la cererea femeii, pen-
tru a-ºi angaja un apãrãtor.

Manuela Bîrlogeanu, angajatã a Facultãþii de
Mecanicã din Craiova, a fost trimisã în judecatã
de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj pentru trafic de influenþã în formã continua-
tã. Împreunã cu ea a mai fost deferit justiþiei ºi
studentul cu care “lucra”, Laurenþiu Pavel Du-
mitru, acuzat de complicitate la trafic de influen-

Angajatã a Facultãþii de Mecanicã, trimisã
în judecatã pentru trafic de influenþã

Potrivit unui comunicat dat publi-
citãþii ieri, de Biroul de informare pu-
blicã ºi relaþii cu presa din cadrul Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, pe rolul Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craiova a
fost înregistratã o cauzã penalã în
care se efectueazã cercetãri în legã-
turã cu accidentul de circulaþie pro-
dus marþi, în jurul orei 14.00. În baza
probatoriului administrat ºi a imagini-
lor de-a dreptul terifiante cu acciden-
tul, ieri, procurorii au decis sã-l reþinã
pe ºoferul vinovat. “În continuarea
cercetãrilor în cauza privind acciden-
tul de circulaþie produs pe o stradã
din Municipiul Craiova, procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova au dispus reþinerea inculpatului
Preda Dumitru. Totodatã, în cursul
zilei de astãzi, 07.03.2012, procurorii
îl vor prezenta pe inculpat, instanþei
de judecatã, cu propunere de aresta-
re preventivã pentru o perioadã de 29

de zile sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea organelor de poli-
þie”, se aratã în comunicat.

Reamintim cã Dumitru Preda, de
23 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism marca Mer-
cedes, înmatriculat în Anglia, pe stra-
da “Pelendava”, dupã ce a virat pen-
tru a intra pe “Calea Severinului”, din
cauza vitezei cu care se deplasa a pier-
dut controlul direcþiei de mers ºi a tre-
cut peste refugiul pentru pietoni din
staþia de tramvai, unde a lovit în plin
cinci persoane, una dintre ele alegân-
du-se cu leziuni grave. Autoturismul
scãpat de sub control a ajuns pe celã-
lalt sens de mers, unde a izbit un Vol-
kswagen Jetta, oprit la semafor. Ime-
diat dupã producerea accidentului,
ºoferul Mercedesului ºi-a abandonat
maºina ºi a fugit de la faþa locului,
prezentându-se ulterior la sediul Bi-
roului Rutier Craiova.

Procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova l-au reþi-
nut, ieri, pe ºoferul care a spulberat, marþi dupã-amiazã, mai multe
persoane aflate în refugiul staþiei de tramvai de pe “Calea Severinu-
lui” din Craiova, dupã care a fugit. Bãrbatul urmeazã sã fie prezen-
tat Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare preventivã.

ªoferul care a spulberat mai
multe persoane în staþia
de tramvai a fost reþinutþã. Poliþiºtii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj

împreunã cu procurorul de caz au stabilit cã fe-
meia, care era încadratã ca tehnician la faculta-
te, a primit, atât direct, cât ºi prin intermediul stu-
dentului, diverse sume de bani, totalizând 14.610
lei, de la mai mulþi studenþi pentru a le aranja pro-
movarea unor examene, în perioada 2011 - 2012.
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8 Martie a venit cu flori şi
cadouri pentru jurnaliste

Primarul Antonie Solomon a re-
petat, de fapt, gestul pe care l-a
făcut şi cu o săptămână în urmă
când a împărţit mărţişoare părţii
feminine a presei din Craiova. Lu-
crurile s-au petrecut la fel şi ieri,
când jurnalistele au fost convoca-
te la o conferinţă de presă, care s-
a dovedit a fi o întâlnire protocola-
ră cu ocazia zilei de 8 Martie. “Ne-
am întâlnit pentru a vă spune că
am un sentiment aparte faţă de pre-
sa feminină craioveană. Vreau să
vă urez o primăvară extraordina-
ră, să fiţi iubite de cei dragi şi să

Primarul Antonie Solomon nu a lăsat să treacă neobservată
ziua în care femeia este în centrul atenţiei. Anticipând ziua de 8
Martie, edilul-şef a chemat, ieri, la o mică conferinţă de presă,
pe toate reprezentantele presei feminine din Craiova. De aceas-
tă dată, jurnalistele nu au mai avut nevoie de pixuri şi microfoa-
ne, fiind întâmpinate cu felicitări şi cu câte un frumos buchet,
din care nu au lipsit primăvăraticile lalele.

vă spun ceva frumos”, a spus pri-
marul. Solomon a relatat apoi o pa-
rabolă, povestită de un alt repre-
zentant al presei scrise, Cristian
Tudor Popescu, din care se des-
prinde puterea de sacrificiu a fe-
meii. “Bărbaţii nu sunt aşa, nu se
pot sacrifica pentru cei dragi. De
aceea mă închin cu smerenie în faţa
voastră şi vă spun să fiţi ca până
acum, să nu cedaţi, să spuneţi oa-
menilor adevărul că acesta este cel
mai important lucru”.  Cuvintele
frumoase au fost însoţte de un
buchet frumos, în care s-au regă-
sit şi flori de primăvară, precum

lalelele galbene. Pentru a mai în-
dulci relaţia cu presa, primarul a
pus alături şi câte o ciocolată.
Femeile din inima primarului:
soţia şi mama

Schimbând registrul, reprezen-
tantele presei l-au întrebat apoi pe
primar pe care dintre doamnele
politicii româneşti le va felicita cu
prilejul zilei de 8 Martie. După ce
s-a gândit puţin, primarul a zâmbit
şi a răaspuns: “În politică sunt mai
multe doamne care merită să fie
admirate şi felicitate. Transmit un
mesaj de suflet pentru toate femeile
din politica românească pentru că
dau o pată de culoare acolo şi poa-
te că sunt mai corecte, mai cinsti-
te decât bărbaţii din politica româ-
nească”. La insistenţele presei, edi-
lul a nominalizat care sunt prefe-
ratele sale. “Dacă îmi răspunde la
telefon, o voi felicita pe doamna
Elena Udrea. Mă gândesc şi la
doamna Sulfina Barbu, Anca Boa-
giu, pe care le admir mult. Şi pe
Olguţa Vasilescu o respect”.  În
fruntea listei, primarul a pus două
femei, soţia şi mama sa. “În mod
cu totul şi cu totul special îmi voi
felicita soţia. Îi voi oferi un buchet
de flori, fiindcă ei îi plac trandafirii
albi”. Lăcrimând, Solomon a măr-
turisit apoi că regretă foarte mult
că mamei sale nu i-a oferit  nici
măcar o floare mamei cât a fost
copil. “Nu mergeam cu nimic,
mergeam aşa şi poate că nici nu i-
am spus la mulţi ani de ziua feme-
ii. Dar se bucura când mă vedea”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Acest prilej nu poate decât să îi
bucure pe comercianţii aflaţi în cen-
tru Craiovei şi prin pieţele din cartie-
re. Şi pentru că vremea nu a fost
tocmai prietenoasă, fiind destul de
frig pentru această perioadă, vânză-
rile nu au fost cele aşteptate. “Cu
toate că am avut multă marfă, pe
gustul fiecărui cumpărător, puţini s-
au înghesuit să cumpere mici aten-
ţii. Florile, în schimb, merg foarte
bine”, a spus un comerciant zgribu-
lit de frig arătându-ne masa plină cu
tot felul de obiecte. Pe tarabele din
Piaţa Prefecturii, găseşti ornamente
florare, jucării din pluş, hârtii cerate
cu mesaje adresate mamei, iubite sau
şefei, mici bibelouri şi chiar obiecte
religioase – cruciuliţe, iconiţe şi cărţi.

Cumpărători grăbiţi,
vânzători dezamăgiţi

Spusele comercianţilor s-ar pă-
rea că se confirmă. Deşi erau multe
tarabe şi  multă lume curioasă care

   Astăzi este  8 Martie, ziua când orice fe-
meie se simte răsfăţată cu micile cadouri ofe-
rite de cei dragi. Florile, atât de delicate şi

parfumate, nu trebuie să lipsească, iar comer-
cianţii, profitând, au şi umplut centrul Craio-
vei cu cele mai frumoase bucheţele.

.cerceta cu mare atenţie marfa pre-
zentată, prea puţini se decideau să
cumpere totuşi ceva. Pe aceştia îi
vedeai cum se opreau în faţa tara-
bei, aruncau o privire generală şi
apoi luau un obiect în mână. În-

trebau cât costă şi, dacă le conve-
neau preţul, mai şi cumpărau. Vân-
zătorii erau dezamăgiţi. Ei spuneau
că preţurile lor nu sunt deloc pipe-
rate ş i nu înţelegeau de c e prea

puţini pleacă de la masa lor cu un
cadou. “Deşi au venit mulţi oa-
meni, nu am vandut mare lucru.
Nu ştiu de ce, poate că nu are lu-
mea bani”, ne-a spus unul dintre
comercianţi care avea expuse la
vânzare mai multe jucării de pluş.

Cele mai vândute –
zambilele şi ghioceii

Dacă un cadou poate să lipseas-
că, florile însă nu. În această zi,
orice femeie îşi doreş te să pri-
mească măcar un buchet, de ace-
ea oferta este foarte variată la flori
–ghiocei, zambile (albe, roz), lale-
le de toate culorile, trandafiri, fre-
zii,  garoafe,iar  pentru cine are
portofelul mai gros, chiar şi orna-

mente florare. “Sunt persoane care
vin şi c umpără de la mine flori.
Mulţi zic că sunt scumpe, dar la
muncă mea nu se gândeşte nimeni,
că stau în frig şi în picioare”, spu-
nea o vânzatoare mâhnită. Cele mai
vândute flori sunt zambilele şi ghi-
oceii, pentru că ele prevestesc pri-
măvara. Din acest motiv, comer-
cianţii au deschis adevărate floră-
rii în centrul Craiovei, în speranţa
că o floare este mai la îndemână
decât orice cadou. Aceste mici flo-
rării au mai mult succes, deşi pre-
ţurile nu sunt tocmai acc esibile
pentru oricine. Acestea oscilează
între 10 lei şi 100 de lei, cât costă
un coşuleţ  florar mare.

CRISTINA GHIŢULESCU

Nu trece zi de 8 Martie în care
femeile din presa craioveană să nu
fie felicitate şi să nu primească flori
din parte conducerii Consiliului Ju-
deţean Dolj. Şi pentru că ziua de 8
martie s-a anunţat a fi o una aglo-
merată, şeful administraţiei publi-
ce judeţene, Ion Prioteasa, s-a gân-
dit să le facă jurnalistelor o surpri-
ză cu o zi mai devreme. Aşa că ieri
le-a invitat în Sala Mare a Consi-
liului Judeţean, unde fiecare feme-
ie a primit în dar o floare şi un ca-
dou ambalat cu grijă, în semn de
respect. N-au lipsit nici urările de

bine, reprezentantele sexului fru-
mos, din presa craioveană,  fiind fe-
licitate de preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa: “Ne
întâlnim într-o zi specială, aşa cum
sunteţi şi dumneavoastră, speciale,
şi mă bucur că suntem împreună.
Îmi face o deosebită plăcere să vă
transmit un cãlduros La mulţi ani,
o primăvară veşnică în sufletele
dumneavoastră, familiilor, colegelor
şi, prin intermediul dumneavoastră,
a mass-media, doamnelor şi dom-
nişoarelor din judeţul Dolj”.

ALINA DRĂGHICI

Solomon a oferit flori şi
ciocolată presei feminine
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Din luna decembrie a anului tre-
cut, când au fost semnalate primele
cazuri în Craiova, ºi pânã în prezent,
au fost diagnosticaþi cu rubeolã 276
de tineri craioveni. Majoritatea ca-
zurilor s-au înregistrat însã în ultima
lunã, boala fiind mai rãspânditã în
rândul elevilor de liceu. Cu toate aces-
tea, printre cei care s-au îmbolnãvit
figureazã ºi studenþi ºi salariaþi, ne-
vaccinaþi împotriva rubeolei. Foca-
re ale bolii au fost confirmate la mai
multe unitãþi de învãþãmânt, dintre
care Colegiul Naþional „Carol I”, Co-

În numai o sãptãmânã, încã 50 de
craioveni s-au îmbolnãvit de rubeolã
adãugându-se astfel la lista lungã a
celor diagnosticaþi cu aceastã afecþi-
une în ultimele douã luni. Cei mai

mulþi sunt elevi ºi studenþi, medicii din
cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã
(DSP) Dolj confirmând existenþa a
numeroase focare ale bolii în liceele
ºi ºcolile din Craiova.

legiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, Co-
legiul Naþional „Elena Cuza”, Gru-
pul ªcolar „Traian Vuia”, Liceul Te-
oretic „Henri Coandã”, Colegiul Teh-
nic de Industrie Alimentarã.

Din acest motiv, ºi numãrul ele-
vilor care absentezã motivat de la
ºcoalã, din cauza rubeolei, a cres-
cut destul de mult în aceastã pe-
rioadã. Pentru a împiedica pe cât
se poate rãspândirea bolii s-a luat
hotãrârea ca de diagnosticarea ce-
lor infectaþi cu boala contagioasã sã
se ocupe medicii ºcolari, dar ºi me-

dicii de familie. Tocmai din acest
motiv, în fiecare clasã se face triaj
epidemiologic, iar elevii depistaþi cu
rubeolã sunt trimiºi imediat acasã
pentru a nu transmite rubeola.
Boala, mai rãspânditã
în rândul celor nevaccinaþi

Începând din anul 2003, s-a in-
trodus în Programul Naþional de
Imunizare vaccinarea antirubeolicã
la un an ºi la clasa întâi. Cu toatea
acestea un segment important de
populaþie, format în special din co-
piii plecaþi cu pãrinþii în strãinãtate,
a rãmas nevaccinat. Rezultatul: boa-
la s-a rãspândit rapid mai ales în rân-
dul copiilor ºi tinerilor cu vârste pes-
te 15 ani. Acum, o mãsurã luatã
când se constatã existenþa unui fo-
car de boalã este vaccinarea con-
tacþilor receptivi în primele zile dupã
contactul cu o persoanã diagnosti-
catã cu rubeolã.

Din fericire, medicii spun cã în
majoritatea cazurilor nu a fost vor-
ba de complicaþii ale bolii, consta-
tându-se existenþa unor forme uºoa-
re ale afecþiunii care au necesitat
doar tratamentul clasic, ce presu-
pune izolarea la domiciliu ºi consu-

mul de lichide.
De aceea, specialiºtii epidemiologi

îºi menþin sfaturile. În cazul pacien-
þilor diagnosticaþi, recomandarea este
ca tratamentul sã se facã doar la in-
dicaþia medicului. Aspirina, spre
exemplu, este contraindicatã pentru
cã existã pericolul apariþiei unor com-
plicaþii. De altfel, prea multe soluþii
de contracarare a bolii nu existã. De
bazã rãmân repausul la domiciliu ºi
consumul de lichide. La fel de im-
portant este ca, la primele simptome
ale bolii, cei afectaþi sã se prezinte
imediat la medicul de familie sau cel
ºcolar pentru a reduce riscurile de
transmitere a bolii, aceasta fiind uºor
de contactat pe calea aerului ºi de
cei din jurul pacientului.

Cum se manifestã boala
În privinþa semnelor de boalã, unii

dintre pacienþi se pot simþi rãu timp
de mai multe zile pânã la apariþia
petelor roºii de pe piele. De obicei,
simptomele sunt cele ale unei rãceli
cu tuse, febrã, dureri în gât ºi stare
de obosealã generalã. În ceea pri-
veºte copiii, aceºtia dezvoltã ade-

sea numai o erupþie cutanatã ºi pre-
zintã umflãturi la nivelul gâtului, în
spatele urechilor ºi la nivelul scal-
pului, în partea din spate a capului,
fãrã a fi însã vreun pericol. Petele
pe piele apar, de obicei, pe faþã ºi se
rãspândesc rapid pe întreg corpul.
Aceste pete mici, roºii, de pe piele
provoacã mâncãrimi, însã senzaþia
dispare dupã aproximativ trei zile.
Specialiºtii mai spun cã erupþia cu-
tanatã nu aratã la fel ca la rujeolã în
sensul cã petele nu au culoarea roºu
aprins ºi nici nu sunt atât de unifor-
me. Complicaþii pot apãrea la nou-
nãscuþi, motiv pentru care femeile
gravide sunt cele care trebuie sã se
fereascã, în primul rând.

Pentru prevenirea îmbolnãvirii,
specialiºtii recomandã o alimentaþie
corespunzãtoare, evitarea expune-
rii la frig, a surmenajului fizic ºi in-
telectual, fumatului, consumului de
alcool ºi exceselor de produse co-
feinizate, spãlarea frecventã a mâi-
nilor cu apã ºi sãpun, evitarea aglo-
meraþiilor din locurile publice ºi evi-
tarea vizitãrii bolnavilor.

RADU ILICEANU

În 2012, Administraþia Bazinalã
de Apã (ABA) “Jiu” va face inves-
tiþii în trei categorii de lucrãri, a pre-
cizat, ieri conducerea instituþiei, în
cadrul unei conferinþe de presã.
Banii pentru punerea în operã a
acestora provin de la bugetul de stat,
de la Fondul de Mediu ºi de la Pro-
gramul Naþional de Dezvoltare a In-
frastructurii (PNDI). “Programul
aprobat pentru investiþii are trei ca-
tegorii de lucrãri. În primul rând
vorbim de cele realizate cu bani din
fodul de stat, care înseamnã 2,6
milioane de lei, din care 2,1 milioa-
ne sunt pentru proiecte ºi expertize
ºi 450.000 de lei sunt pentru studii
de fezabilitate sau prefezabilitate. Un
alt capitol cuprinde finanþare de la
Fondul de Mediu, respectiv 5,4 mi-
lioane de lei, pentru trei lucrãri, ºi
cea de-a treia categorie de lucrãri,
finanþate pe PNDI pentru
consultanþã, dirigenþie,
care se ridicã la 750.000
de lei,. În ceea ce priveºte
valoarea creditului pentru
acest an, este de 38 de mi-
lioane de lei, pentru cele
ºapte lucrãri care intrã pe
acest program PNDI”, a
explicat Marin Tãlãu, di-
rector tehnic în cadrul ABA
“Jiu”. Potrivit acestuia,
contractele pentru toate lu-

Pârâul Raznic, pe lista programului
de investiþii al ABA “Jiu”

crãrile, inclusiv cele adiþionalele, cu
constructorii, au fost semnate, în
perioada urmãtoare fiind programatã
procedura de achiziþie pentru diri-
genþia de ºantier, pe PNDI, dar ºi
pe lucrãrile noi care au intrat în pro-
gramul de investiþii pe acest an.
“Este vorba de douã lucrãri în ju-
deþul Gorj, care au fost licitate anul
trecut, respectiv barajul de la Rovi-
nari, ºi o lucrare pe ªuºiþa, ºi alte
lucrãri care vor intra mai târziu în
procedura de achiziþie: douã lucrãri
în Valea Jiului ºi încã douã pe POS
Mediu, în judeþul Dolj, pe pârâul
Raznic, începând cu amonte de lo-
calitatea Breasta, pânã în zona Gre-
ceºti, unde la un moment dat au fost
inundaþii, dar ºi una în judeþul Gorj”,
a precizat Marin Tãlãu, care a adã-
ugat cã aceste tronsoane de lucrãri
totalizeazã 11,1 km de amenajare al-

bie, valoare totalã a lucrãrilor ridi-
cându-se la 24,4 milioane de lei.

“În scurt timp se va reveni
la normal”

Pe de altã parte, Cosmin Cãlin,
directorul ABA “Jiu” a precizat cã în
ceea ce priveºte situaþia de pe Du-
nãre, conform unui ordin transmis
de cãtre Administraþia Apelor Româ-
ne, debitele Dunãrii la Porþile de Fier
II sunt monitorizate din orã în orã.
“În Mehedinþi ºi Dolj nu au fost pro-
bleme deosebite în legãturã cu slo-
iurile de gheaþã. Debitele la intrarea
în þarã sunt sub media multianualã,
prognozele sunt de staþionare cãtre
creºtere uºoarã. Probabil nu o sã
avem nici o problemã, iar odatã cu
încãlzirea vremii o sã se diminueze
ºi sloiurile de gheaþã, astfel încât în
scurt timp se va reveni la normal”.

Pentru intervalul 9 – 13 mar-
tie a.c., conform prognozei ela-
borate de INHGA – CNPB, de-
bitul Dunãrii la intrarea în þarã
va fi în creºtere pânã la valoa-
rea de  6.300 mc/s în primele
trei zile de prognozã, apoi în
scãdere pânã la valoarea de
6.200 mc/s în ultima parte a in-
tervalului de prognozã, situându-
se sub media multianualã a lunii
martie, respectiv 6.700 mc/s.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

În anul 2011, Direcþia
Generalã de Protecþie So-
cialã ºi Protecþia Copilu-
lui (DGASPC) Dolj ºi
Asociaþia de Educaþie Ci-
vicã, Filiala Craiova, au
încheiat un parteneriat
civic ºi educaþional, ce a
avut drept scop înfiinþa-
rea Bibliotecii “Adoles-
cenþa”, pentru copiii din
sistemul de protecþie spe-
cialã. În cadrul partene-
riatul încheiat între cele
douã instituþii, s-au des-
fãºurat activitãþi civice ºi educaþio-
nale în care au fost implicaþi atât elevi
ai Colegiului Naþional “Fraþii Buzeºti”,
precum ºi copii proveniþi din siste-
mul de protecþie. <<Elevii au dat do-
vadã de un spirit civic înalt ºi de o
solidaritate exemplarã faþã de copiii
aflaþi în sistemul de protecþie, prin
donarea de carte pentru Biblioteca
“Adolescenþa”, dar ºi prin participa-
rea la activitãþi comune precum con-
certe de colinde, dãruirea cadourilor
de Crãciun, sau organizarea “Zilei
primãverii” ºi “Ziua Copilului” >>,
precizeazã iniþiatorii parteneriatului.
Cea mai recentã acþiune pe care ele-
vii Colegiului Naþional “Fraþii Buzeºti”
ºi copiii proveniþi din sistemul de pro-
tecþie au desfãºurat-o împreunã, s-a
derulat de 1 martie ºi s-a concretizat

Sã oferim o carte pentru
Biblioteca “Adolescenþa”!

prin donarea a câtorva sute de volu-
me care au îmbogãþit biblioteca
DGASPC Dolj. În derularea acestui
parteneriat, un rol important ºi un
sprijin semnificativ pe zona educa-
þiei civice îl aduce Ambasada State-
lor Unite ale Americii prin centrul Cul-
tural American, care se implicã per-
manent, fiind un factor catalizator
extrem de important. Direcþia Ge-
neralã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj ºi Asociaþia de
Educaþie Civicã, Filiala Craiova îºi
propun continuitatea parteneriatului
dar ºi derularea de activitãþi noi având
în vedere ºi sprijinul semnificativ pe
zona educaþiei civice pe care îl adu-
ce Ambasada SUA prin Centrul Cul-
tural American.

ALINA DRÃGHICI
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Proiectul urmãreºte susþinerea
adaptabilitãþii angajaþilor din dome-
niul IT la noile cerinþe de pe piaþa
de profil din regiunea Bucureºti-Il-
fov cu scopul îmbunãtãþirii nivelu-
lui de competitivitate ºi poziþiei la
locul de muncã, prin cursuri de ca-
lificare nivel 3. Începând din luna

SC ACZ Consult ing SRL, în
parteneriat  cu Romanian Soft
Company ºi Next Business Con-
sulting, implementeazã începând
cu data de 1 iulie 2011 proiectul
de grant „GO FOR IT – Angajaþi
calificaþi ºi competitivi într-o eco-
nomie bazatã  pe  cunoaºtere   -
FPC  în  domeniul  IT”, cofinan-

þat din Fondul Social European
(FSE)  în  cadrul  Programului
Operaþional Sectorial Dezvolta-
rea  Resurse lor  Umane 2007-
2013, Axa prioritarã 2 „Corela-
rea învãþãrii pe tot parcursul vie-
þii  cu piaþa muncii”, Domeniul
major de intervenþie 2.3. „Acces
ºi participare la FPC”.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ianuarie a anului curent, în cadrul
proiectului sunt organizate douã
cursuri de calificare certificate
CNFPA pe tema „Tehnician ope-
rator procesare text imagine” ºi
„Designer pagini web”. Grupul-
þintã cãruia i se adreseazã proiectul
este format din 44 de angajaþi (16

persoane înscrise pentru primul
curs ºi 28 înscrise în cadrul celui
de-al doilea) din firme cu profil de
programare sau media, advertising,
din regiunea Bucureºti-Ilfov.

“Designer
pagini web”

Modulul de „Tehnician opera-
tor procesare text imagine” are o
duratã de 540 de ore (180 de ore de
teorie ºi 360 de ore de practicã) ca
urmare a atestãrii faptului cã mem-
brii grupului-þintã deþin anumite
competenþe în domeniul IT. Tema-
tica include cunoºtinþe despre pre-
lucrarea desenelor (Corel Draw
Graphics Suite), prelucrarea imagi-
nilor (Adobe Photoshop), prelucra-
rea editare text (Microsoft Office:
Microsoft Word, Microsoft Publis-
her; OpenOffice: OpenOffice Wri-
ter, OpenOffice Draw; Tex/MikTex;
Adobe Acrobat.)

Modulul de “Designer pagini
web” are alocat acelaºi numãr de
ore, iar tematica sa cuprinde indi-
caþii despre introducerea informa-

þiilor ºi datelor în formate electro-
nice, limbajul HTML, baze de date
MySQL, programarea PHP, limba-
jul JavaScript, framework.NET, pro-
cesarea imaginilor, crearea de ani-

maþii ºi flash-uri, realizarea unei
pagini web. „În perioada imediat ur-
mãtoare vor fi organizate module
aplicative pentru cele douã cursuri,
care se vor desfãºura la sediile fir-
melor de unde au fost selectaþi
membrii grupului-þintã ºi care au
rolul de a pune în aplicare cunoº-
tinþele dobândite de participanþi în
timpul modulelor teoretice. De ase-
menea, în cadrul proiectului mai
sunt prevãzute ºi sesiuni de orien-
tare ºi planificare în carierã pentru
gãsirea unor oportunitãþi de dez-
voltare profesionalã dupã obþine-
rea Certificatului de calificare
CNFPA”, a precizat Mihaela Radu,
managerul de proiect.

Astãzi are loc la Craiova, la sediul IPA Ciffat,
conferinþa de presã prilejuitã de finalizarea pro-
iectului “Accelerator de dezvoltare economicã
transfrontalierã – competitivitate prin calitate
ºi inovare”. Asociaþia Transfrontalierã E(Quili-
brum) Environment (ATeE) a implementat acest
proiect care a fost finanþat prin Programul de co-
operare transfrontalierã România-Bulgaria 2007-
2013. Partenerul  lider a fost Asociaþia Românã
pentru Industria Electronicã ºi Software -
ARIES Oltenia, în parteneriat cu Asociaþia Trans-
frontalierã E(Quilibrum) Environment din Româ-
nia, Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã
Olt, Agenþia Regionalã de Dezvoltare ºi Centrul
de Afaceri Vidin ºi Centrul Naþional pentru Servi-
cii de Informare – Pleven. „Proiectul a urmarit ac-
celerarea dezvoltãrii economice durabile a regiu-
nilor din zona transfrontalierã, Dolj – Olt - Mehe-
dinþi - Pleven - Vidin - Vratsa - Montana, prin

Mâine, ora 9.00, va avea loc lansarea în Cra-
iova a proiectului, „Spring board for the Ro-
manian industrial manufacturing – Strating
up a Territorial Technology Transfer following
the Fraunhofer Model of succes”. Evenimen-

Mihaela Radu,
manager de proiecte:

„În activitãþile derulate cu gru-
pul-þintã, ACZ Consulting ºi par-
tenerii sãi vor valorifica experi-
enþa vastã în domeniul scrierii ºi
implementãrii de proiecte finan-
þate din fonduri europene, pre-
cum ºi în domeniul formãrii pro-
fesionale a adulþilor”.

Parcul Zãvoi din Vâlcea,
modernizat cu fonduri europene

Marþi, 6 martie 2012, a fost semnat un nou
contract de finanþare în cadrul Axei priorita-
re 1 – Sprijinirea dezvoltãrii durabile a ora-
ºelor – poli urbani de creºtere, Domeniul de
intervenþie 1.1. – Planuri integrate de dez-
voltare urbanã subdomeniul: Poli de dezvol-
tare urbanã. Proiectul - Modernizare Parc
Zãvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea - are
o valoare totalã de 25.256.748,49  lei din care
finanþarea nerambursabilã reprezintã
20.008.406,67 lei (4.599.633,72  euro). Con-
tractul a fost semnat  de Marilena Boghea-
nu-director al Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia ºi Romeo Rã-
dulescu-primarul municipiului Rm.Vâlcea.
„Prin implementarea acestui contract, Primã-
ria Rm. Vâlcea  îºi propune reabilitarea pei-
sagisticã a parcului Zavoi, punerea în va-

loare a spaþiilor verzi ºi reabilitarea construc-
þiilor din interiorul acestuia. În cadrul pro-
iectului vor fi reabilitate: alei pietonale
(17.900 mp); spaþii  ºi  locuri de joacã pentru

copii, inclusiv pentru cei  cu diza-
bilitãþi locomotorii 3.485 mp), zonã
pentru spectacole în aer liber-amfi-
teatru; fântana artezianã „La
peºti” ºi, nu în ultimul rând, zona
bazinului cu nuferi. Vor fi  achiziþi-
onate ºi montate ciºmele ornamen-
tale ºi artizanale conectate cu re-
þeaua de apã potabilã, bãnci  pen-
tru zona de relaxare.  Acest con-
tract se adaugã celor ºase con-
tracte în valoare totalã de
15.335.900 euro semnate anterior
ºi aflate în implementare la  Primã-
ria Rm. Vâlcea  în cadrul Domeniu-
lui major de intervenþie 1.1. - „Pla-
nuri integrate de dezvoltare urba-
nã, subdomeniul Centre Urbane”.

Dezvoltare economicã durabilã
a regiunilor din zona transfrontalierã

iniþiative comune, sprijinirea inovãrii ºi calitatea
produselor din zonã, servicii ºi tehnologii”, a pre-
cizat Gabriel Vlãduþ, managerul proiectului.

Modernizarea
Þãrilor Dunãrene

tul se va desfãºura la Primãria municipiului Cra-
iova. Lansarea naþionalã a avut loc la Bucureºti,
marþi, 6 martie, urmând ca evenimnetul sã ajun-
gã la Timiºoara ºi Sibiu, spre finele lunii. „Proiec-
tul este iniþiat de institutul german de cercetare
Fraunhofer IPA, în colaborare cu Steinbeis Da-
nube Centre ºi Microelectronica, ºi se desfãºoarã
sub egida Strategiei Uniunii Europene pentru
Dezvoltarea Þãrilor Dunãrene, care implicã re-
partizarea a 100 de miliarde de euro pentru dez-
voltarea acestor þãri”, a precizat ing. Gabriel
Vlãduþ, director IPA Craiova.
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Timpul de înregistrare a unui
copil în clasa pregãtitoare sau în
clasa I variazã în funcþie de cât
de repede se deschide aplicaþia in-
formaticã. Secretarele petrec, de
regulã, zeci de minute în faþa cal-
culatoarelor pentru a deschide pa-
gina de Internet, sã completeze o
singurã fiºã de înscriere. Uneori
folosesc mai multe browsere pen-
tru a scurta timpul de acces la
pagina web.

 „Pe Mozzila ºi Internet Explo-
rer nu este deloc accesibil, merge
din când în când pe Opera”, de-
clarã în majoritate secretarele uni-
tãþilor de învãþãmânt.

Sistemul se loveºte ºi de indi-
ferenþa pãrinþilor. În Craiova, ºco-
lile au înregistrat doar câteva ce-
reri. În aceste condiþii, managerii
ºcolari se aºteaptã ca de sãptã-
mâna viitoare la secretariatele ºco-
lilor sã se facã cozi interminabile.
Pãrinþii vor pierde timpul în se-
cretariate pânã când se listeazã
fiºa completatã pentru a confir-
ma exactitatea datelor înscrise.

Sistemul informatic
completat cu improvizaþii

Pentru a salva fiºa de înscriere
a copilului, aplicaþia solicitã com-
pletarea unor câmpuri obligatorii
cu date ale solicitantului. Pe lân-
gã nume ºi prenume, se cere în
mod obligatoriu ºi adresa de email.
Dacã nu o menþioneazã, fiºa nu
poate fi salvatã de aplicaþie. Soli-
citarea i-a luat prin surprindere pe

Argumentele contra s-au
referit la lipsa menþionãrii
sursei fondurilor pentru uni-
forme ºi la faptul cã prin
aceastã lege se centralizea-
zã deciziile, ceea ce contra-
vine noilor principii ale noii
legi a educaþiei naþionale. O
problemã aparte a reprezen-
tat-o situaþia din mediul ru-
ral, unde membrii comisiei

Aplicaþia pentru clasa pregãtitoare funcþioneazã cu intermitenþe

Înscrierea elevilor în clasa pregãti-
toare ºi clasa I pe sistemul informatic
virat de Ministerul Educaþiei dã mari
bãtãi de cap angajaþilor din unitãþile
de învãþãmânt. Aplicaþia pentru înre-
gistrarea copiilor funcþioneazã cu in-
termitenþe, iar fiºa de înscriere cuprin-
de cerinþe desprinse din realitate. Pã-
rinþii trebuie sã completeze obligatoriu

adresa de email, fãrã a þine cont de
faptul cã Internetul nu este folosit pe
scarã largã, iar pentru copiii nãscuþi în
strãinãtate, trebuie schimbat locul naº-
terii, cel puþin declarativ, pentru cã nu
sunt acceptate decât codurile locali-
tãþilor de pe teritoriul þãrii noastre. Dacã
nu sunt respectate aceste reguli, fiºa
nu poate fi completatã de sistem.

pãrinþi. Mulþi nu au adresã de
e-mail ºi nici deprinderi de a utili-
za calculatorul. Numãrul lor este
majoritar în mediul rural. Minis-
terul Educaþiei nu a intervenit cu
nici o rectificare. ªi pentru a sal-

va situaþia, secretarele au trecut
adrese ale unitãþilor de învãþã-
mânt, sau emailuri fictive. Aºa au
pãcãlit aplicaþia. Modificãri trebuie
sã se facã ºi la rubrica copilului.
Cei nãscuþi în afara þãrii nu sunt

acceptaþi de sistemul
informatic. Sunt ac-
ceptate numai coduri-
le oraºelor din Româ-
nia. În aceastã situa-
þie, secretarele schim-
bã din butoane, locul
naºterii. Ideile sunt
preluate de pe forumul
Ministerului Educa-
þiei, acolo unde pro-
blemele menþionate de
aplicaþie sunt semna-
late la fiecare orã.

CARMEN RUSAN

Parlamentarii din Comisia de învãþãmânt a
Senatului au dat vot negativ propunerii pri-
vind obligativitatea introducerii ºi purtãrii

uniformelor în ºcoli.
au fost de acord cã legea
poate sã creeze “mai multe
probleme decât ne gândim
noi acum” în familiile sãra-
ce cu mai mulþi copii. Un alt
argument invocat a fost cã
pentru modelarea comporta-
mentului elevilor nu este su-
ficientã introducerea obliga-
torie a uniformelor.

  CARMEN RUSAN

Centrul social de zi „Aripi
de luminã”, patronat de Arhi-
episcopia Craiovei, prin Aso-
ciaþia „Vasiliada”, a organizat,
ieri dupã-amiazã, spectacolul
de cântece ºi poezie intitulat
„Sã ne cinstim pãrinþii”, de-
dicat zilei de 8 Martie. Un grup
de copii a recitat poezii ºi a
cântat mamelor invitate, pen-
tru cã lor le-a fost dedicat
acest moment artistic. «Au
participat 30 de copii, elevi la mai multe ºcoli din Craiova,
printre care Liceul cu Program Sportiv „Petreche Triºcu” ºi
Colegiul Naþional „Carol I”. Au fost foarte fericiþi cã specta-
colul a fost unul reuºit», a declarat Renata Bãnescu, coordo-
natoarea Centrului de zi „Aripi de luminã”. «Mi-a plãcut mult,
eu am spus poezia „Nu eºti cel mai sãrac din lume”, iar mama
a fost încântatã», a spus Alexandra Tufariu, de 11 ani, una
dintre elevele care au participat la serbare.

Serbare la Centrul de zi
„Aripi de luminã”

În Salonul Medieval al Ca-
sei de Culturã „Traian Deme-
trescu” are loc astãzi, ora
16.00, vernisajul expoziþiei de
picturã „La mulþi ani,
mamã!”. Îºi prezintã lucrãrile
membrii Cenaclului de Picturã
„Junior Art”: Bonea Vicenþiu,
Bîtacu Ana (11 ani), Icu Radu
(10 ani), Cãtrunã Porfirie, Do-
bra Robert, Vînãtoriu Bianca (9
ani), Cocoloº David, Cãtrunã
Mihai, Ochian Odette Irina,
Oprescu Alessia (8 ani), Stoi-
ca Daria (7 ani), Cojocãreanu Ana-Otilia, Cãtrunã Andrei (6
ani), Vînãtoriu ªtefan ºi Cãplescu Ana-Maria (5 ani). Juriul
expoziþiei este format din Alexandru Stuparu – directorul Ca-
sei de Culturã „Traian Demetrescu”, artiºtii plastici Hermina
Ionela Dobricã ºi Ioana-Tatiana Geambaºu.

Micii artiºti îºi expun
picturile de Ziua Femeii

Cu ocazia Zilei Internaþiona-
le a Femeii, Casa de Culturã Fi-
liaºi organizeazã astãzi, înce-
pând cu ora 14.00, un specta-
col omagial, manifestarea fiind
realizatã în colaborare cu ele-
vii clasei I (învãþãtoare Mihae-
la Enache). Copiii vor oferi po-
ezii dedicate mamei, dansuri re-
alizate sub coordonarea core-
grafului Tupangiu Elena-Manu-
ela, programul muzical fiind re-
alizat sub coordonarea referentului Paula Sâmbrian ºi direc-
torului Casei de Culturã Filiaºi, Valentin Florescu. Spectaco-
lul se va încheia cu un recital de muzicã popularã susþinut de
Paula Sâmbrian ºi invitata gazdelor, Mihaela Vãrzaru. De ase-
menea, cei prezenþi vor putea vedea în holul instituþiei o ex-
poziþie de puzzle 3D realizatã de Valentin Florescu.

8 Martie muzical-artistic,
la Filiaºi

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” –
Secþia Mediateca organizeazã
astãzi, ora 14.30, activitatea
cu tema „8 Martie – Ziua
Femeii”.  Elevi de la Palatul
Copiilor, coordonaþi de profe-
sor Felicia Calmuc, vor vizio-
na filmul educativ în limba
englezã „Players in Pigtails”
ºi vor participa la un work-
shop cu tema „Felicitare pentru mama”.

„Felicitare pentru mama”

Grupaj realizat de MAGDA BRATU
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Câºtigând în 5 state din 10,
candidatul republican la alege-
rile prezidenþiale din toamnã,
Mitt Romney (foto), a adunat
puncte, dar contracandidaþii
sãi – Rick Santorum ºi Newt
Gingrich – n-au fost departe
de victorie, ceea ce le permi-

te sã se menþinã în cursa în-
vest i turi i .  Moderatul  Mit t
Romney n-a obþinut, încã, vic-
toria la care viseazã. În statul
Ohio i-a luat faþa lui Rick San-
torum (38% voturi faþã de
37%), acesta din urmã fiind
convins cã electoratul middle

class ºi al muncitorilor îl pre-
ferã lui Mitt Romney, omul de
afaceri a cãrui avere este es-
timatã la 200 de milioane de do-
lari, fiind considerat un candi-
dat al Wall Street ºi al marii
finanþe. Romney a câºtigat, de
asemenea, fãrã surprize, în

M a s s a c h u s e t t s ,
unde a fost guverna-
tor, Vermont,Virgi-
nia ºi Idaho. „Voi
câºtiga aceastã în-
vestiturã”, a clamat,
marþi seara, în faþa
susþinãtorilor, Mitt
Romney, votat ºi în
Alaska, dupã toate
semnalele. Dar vic-
toriile ultraconser-
vatorului Rick San-
torum în Tennessee,
stat conservator al
sudului, Oklohoma ºi
Dakota  de  Nord,
amânã lovitura deci-
sivã a lui Romney. În
pofida victoriilor din
statele menþionate,
Rick Santorum a ie-
ºit bãtut din acest joc

major. Deºi, în faþa partizani-
lor sãi, s-a felicitat pentru „me-
daliile de aur” ºi cele „de ar-
gint”. „Am câºtigat în vest,
midwest ºi sud ºi suntem pre-
gãtiþi sã câºtigãm pe mai de-
parte”. La rândul sãu, Newt
Gingrich a obþinut o victorie în
fieful sãu, Georgia, cu 47%.
„Îþi mulþumesc Georgia, este
flatant sã câºtig în statul meu
atât de clar, pentru a relansa
cursa din luna martie”. Dupã
toate aparenþele, Romney va
avea cel mai mare numãr de
delegaþi în cadrul Convenþiei
Naþionale a partidului, care va
desemna, în luna august, la
Tampa (Florida) pe adversa-
rului preºedintelui Barack
Obama la alegerile preziden-
þiale din luna noiembrie. De alt-
fel, el ºi conduce, într-un son-
daj realizat de Rasmunssen
Report (17 ianuarie 2012), cu
33%, fiind urmat, în ordine, de
Gingrich, Santorum ºi Ron
Paul. În total, începând din luna
ianuarie, Romney a câºtigat în
13 state, Santorum în 6 ºi Gin-
grich în douã.

Mitt Romney îºi prezervã statutul de favoritMitt Romney îºi prezervã statutul de favoritMitt Romney îºi prezervã statutul de favoritMitt Romney îºi prezervã statutul de favoritMitt Romney îºi prezervã statutul de favorit

Parlamentul Republicii
Moldova a decis, ieri, ca
alegerile prezidenþiale sã fie
organizate pe 16 martie.
Coaliþia de guvernare de la
Chiºinãu, Alianþa pentru
Integrare Europeanã (AIE),
ºi-a asumat intenþia de a
identifica un candidat inde-
pendent la funcþia de ºef al
statului, dar numele acestuia
încã nu a fost fãcut public.
Mai multe tentative de a fi
stabilitã data alegerilor au
eºuat în ultimele sãptãmâni,
deoarece Partidul Liberal a
condiþionat fixarea datei de
identificarea candidatului. În
aceste condiþii, este de
presupus cã, pânã la urmã,

A lege r i  p r e z i den þ i a l e  î n  Repub l i ca
Mo ldova ,  pe  16  mar t i e

Reuniunea Consiliului Guver-
natorilor Agenþiei Internaþiona-
le pentru Energie Atomicã
(AIEA), ce se desfãºoarã pânã
vineri, cu uºile închise, la Vie-
na, a fost amânatã ieri, repre-
zentanþii marilor puteri urmând
sã continue astãzi discuþiile pri-
vind controversatul dosar nu-
clear iranian, transmite AFP, ci-
tând surse diplomatice. Dupã o
jumãtate de orã de dezbateri cu
uºile închise, delegaþiile celor 35
de state membre ale Consiliului
Guvernatorilor au pãrãsit sala
reuniunii. Potrivit surselor diplo-
matice citate de AFP, marile pu-
teri (SUA, China, Rusia, Marea
Britanie, Franþa ºi Germania)
doresc sã adopte o poziþie co-

Dispute pe tema dosarului iranian
la reuniunea AIEA de la Viena

liderii celor trei partide au
ajuns la un numitor comun.
În acelaºi timp, opoziþia
comunistã a lãsat sã se
înþeleagã cã nu va recunoaº-
te legitimitatea alegerii
preºedintelui, deoarece
considerã cã Parlamentul ar
activa ilegal. Preºedintele
Republicii Moldova este ales
de Parlament, cu votul a 61
de deputaþi. Alianþa pentru
Integrare Europeanã are 58
de voturi, dar mai existã
patru deputaþi neafiliaþi, care
au declarat cã vor susþine, în
anumite condiþii, candidatul
propus de aceasta. Republica
Moldova nu are un preºedin-
te ales de doi ani ºi jumãtate.

munã, în vederea elaborãrii unei
declaraþii privind Iranul, care sã
ia în calcul ultimele evoluþii din
dosarul iranian. Dar, în vreme ce
Marea Britanie, SUA, Franþa ºi
Germania doresc elaborarea unui
text care sã critice Iranul pentru
sfidarea rezoluþiilor Consiliului de
Securitate al ONU, prin care sta-
tului islamic i s-a cerut sã punã
punct programului de îmbogãþi-
re a uraniului ºi sã coopereze cu
AIEA, pentru a dovedi cã nu a
lucrat în secret la fabricarea de
arme nucleare, Rusia ºi China,
care au condamnat sancþiunile
impuse de occidentali Iranului,
considerându-le contraproducti-
ve, doresc sã adopte o poziþie mai
moderatã.

Preºedintele francez, Nicolas Sarkozy,
candidat la alegerile prezidenþiale din apri-
lie ºi mai, a propus, marþi, modificarea con-
diþiilor în care imigranþii pot beneficia de aju-
toare sociale. Sarkozy a declarat cã existã
„prea mulþi strãini” în Franþa pentru ca sis-
temul de integrare sã funcþioneze bine ºi a
promis cã va reduce la jumãtate numãrul
imigranþilor primiþi în fiecare an dacã va fi
reales. „Sistemul nostru de integrare func-
þioneazã din ce în ce mai rãu, deoarece avem
prea mulþi strãini în þara noastrã ºi nu mai
reuºim sã le gãsim o locuinþã, un loc de
muncã, o ºcoalã”, a declarat Sarkozy, în tim-
pul unei emisiuni la postul de televiziune
France 2. În mandatul urmãtor, acesta con-
siderã cã, „pentru a relansa integrarea în
bune condiþii, trebuie înjumãtãþit numãrul de
oameni pe care îi primim, adicã de la
180.000 la circa 100.000”. Astfel, vor pu-
tea beneficia de venitul de solidaritate ºi de
pensia minimã imigranþii care vor fi locuit
zece ani ºi vor fi lucrat cinci ani în Franþa, a
precizat preºedintele-candidat, în condiþiile
în care strãinii care locuiesc în Franþa în
prezent beneficiazã de aceleaºi drepturi so-

Sarkozy vrea modificarea condiþiilor pentru acordarea ajutoarelor sociale

Amplu protest la New York
împotriva ºomajului

Aproximativ 5.000 de oameni,
potrivit organizatorilor, au format,
marþi, la New York, în cartierul
Manhattan, un lanþ uman de cinci
kilometri lungime, pentru a
protesta faþã de ºomajul care
afecteazã 14 milioane de persoane
în Statele Unite. „Acest lanþ este
cel mai lung ºir de ºomeri din
lume”, a declarat Yana Landowne,
unul dintre organizatorii acestui
eveniment. Fiecare participant,
poziþionat la o distanþã aproximati-
vã de doi metri faþã de urmãtorul,
flutura o foaie roz, care simbolizea-
zã concedierea în Statele Unite.
Demonstraþia a durat 14 minute,
reprezentând un tribut adus celor
14 milioane de ºomeri din SUA.
„Vrem ca ºomajul sã facã parte din
dezbaterile” politice prezidenþiale
pânã în noiembrie 2012, a
menþionat Yana Landowne.
CE acordã Ungariei o lunã
pentru a-ºi modifica douã
legi controversate

Comisia Europeanã a acordat,
ieri, Ungariei, un termen de o
lunã (faþã de douã luni în mod
obiºnuit) pentru a-ºi modifica
douã legi controversate, privitoa-
re la sistemul judiciar ºi la
protecþia datelor cetãþenilor, în
caz contrar urmând sã se adreseze
Curþii Europene de Justiþie
(CEJ). Decizia de ieri ia forma a
douã avize motivate (a doua
etapã a procedurii de infringe-
ment - încãlcarea dreptului
comunitar), dupã ce, la 17
ianuarie, Executivul comunitar
i-a trimis Budapestei o scrisoare
de notificare, la care Ungaria a
trebuit sã rãspundã în termen de
o lunã. În cazul legislaþiei
privind sistemul judiciar, Guver-
nul ungar doreºte scãderea vârstei
de pensionare de la 70 la 62 de
ani pentru 274 de judecãtori ºi
procurori publici. Opoziþia acuzã
însã, cã prin aceastã mãsurã
puterea doreºte sã scape de
judecãtorii indezirabili. Tot ieri,
Comisia a trimis Ungariei douã
scrisori administrative în care
cere clarificãri suplimentare cu
privire la independenþa sistemului
judiciar ºi la independenþa bãncii
centrale.
Italia majoreazã TVA-ul
de la 21% la 23%

Italia va majora TVA cu douã
puncte procentuale în octombrie, la
23%, mãsura fãcând parte din
planul de austeritate adoptat de
Guvern în decembrie, a indicat
secretarul de stat din Ministerul
Economiei, Vittorio Grilli. Planul
de austeritate, introdus de Guver-
nul condus de premierul Mario
Monti, prevede majorarea TVA-
ului cu douã puncte procentuale
„în caz de necesitate”, dar
secretarul de stat a confirmat, într-
o emisiune televizatã, cã majorarea
chiar va avea loc. „A fost introdu-
sã deja în lege: de la 1 octombrie,
TVA-ul va creºte la 23%”, a spus
el. TVA-ul a fost majorat ultima
datã în septembrie, cu un punct
procentual, la 21%, când Italia a
aprobat un plan de austeritate
pregãtit de precedentul Guvern,
condus de Silvio Berlusconi.

ciale ca francezii. „Vreau ca Franþa sã rã-
mânã o þarã deschisã, pentru cã este tradi-
þia Franþei (...), dar nu vreau o imigraþie care
sã se bazeze doar pe
apetenþa pentru venituri
minime sociale”, pentru
cã în Franþa „existã un
sistem de protecþie so-
cialã mai favorabil de-
cât în statele vecine.
Referitor la asigurarea
medicalã universalã
(CMU) ºi la ajutorul
medical de stat (AME)
acordate imigranþilor
fãrã documente, tradi-
þia Franþei este sã acor-
de îngrijiri oricare ar fi
naþionalitatea”, a expli-
cat el.  Prezentat de
sondaje ca fiind învins
de candidatul socialist
François Hollande la
alegerile prezidenþiale
din 22 aprilie ºi 6 mai,
Nicolas Sarkozy a re-

luat, în ultima perioadã, temele imigraþiei ºi
securitãþii, care au contribuit la alegerea sa
triumfalã în 2007.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publi-
cã cu strigare în vederea închirierii spaþiului
comercial situat în Craiova, strada “Madona
Dudu” nr. 46, jud. Dolj, în suprafaþã de 42,63
mp. Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, str. “Brestei” nr. 129, în data de
15.03.2012, ora 14.00. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/411.214, int. 17.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publi-
cã cu strigare în vederea închirierii spaþiului
comercial situat în Craiova, strada “Unirii” nr.
133 (fost nr. 125), jud. Dolj, în suprafaþã de 6,75
mp. Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, str. “Brestei” nr. 129, în data de
16.03.2012, ora 12.00. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/411.214, int. 17.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publi-
cã cu strigare în vederea închirierii spaþiului
comercial situat în Craiova, str. “M. Kogãlni-
ceanu” nr. 13, jud. Dolj, în suprafaþã de 97,46
mp. Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, str. “Brestei” nr. 129, în data de
16.03.2012, ora 14.00. Informaþii suplimentare
la telefon: 0251/411.214, int. 17.

De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

Comuna Celaru anunþã publcul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de medu
privind activitatea Alimentare cu
apã ºi canalizare, cu staþie de epu-
rare în satele Celaru, Ghizdãveºti,
Marotinu de Jos, Marotinu de Sus ºi
Soreni aferente comune Celaru. In-
formaþiile prvind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, strada “Petru
Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9.00
– 14.00. Observaþile publicului se
primesc zilnic la sediul ARPM Craio-
va pânã la data de 26.03.2012.

Conducerea
„FRAÞII
BACRIZ”

Craiova trans-
mite un sincer ºi cãldu-
ros „La Mulþi Ani” tu-

turor doamnelor ºi dom-
niºoarelor, o primãvarã
însoritã, plinã de zâm-

bete, bucurii ºi realizãri.

Primãria Segarcea organi-
zeazã la sediu, în data de 3
aprilie 2012, ora 14.00 licitaþie
publicã pentru concesionarea:

- suprafeþei de 9 m.p. te-
ren domeniu public, situat
în str. Republicii, nr. 86 A cu
redevenþa minimã de 10
euro/m.p./an;

- suprafeþei de 12 m.p. teren
domeniu public, situat în str.
Unirii, nr. 56 cu redevenþa mi-
nimã de 10 euro / m.p./an.

Ofertele se primesc pânã
la data de 2 aprilie 2012, ora
16.00. Relaþii la telefon:
210.750.

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 an-
gajeazã în regim de colabo-
rare specialist în achiziþii pu-
blice. Condiþii: studii superi-
oare, experienþã practicã în
domeniu. Informaþii: 0251/
415.363/206/208 juridic, re-
surse umane.

Prepar torturi pentru mese
festive, folosind ingrediente
naturale. 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, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.

Remediez ºi execut tâm-
plãrie PVC ºi aluminiu, preþ
convenabil. Telefon: 0761/
136.407.
Caut persoanã pentru îngri-
jire bãtrân imobilizat pentru
ajutor în Craiova. Telefon:
0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid puncte
de lucru, modificare capital,
cesiune pãrþi, modificare
sediu social. Telefon: 0761/
633.118.
Cadastru apartamente. Te-
lefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0771/215.774; 0722/
943.220.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând garsonierã decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Tele-
fon: 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 apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
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Primarul comuneiPrimarul comuneiPrimarul comuneiPrimarul comuneiPrimarul comunei
MaglavitMaglavitMaglavitMaglavitMaglavit ,  ION DINU, le,  ION DINU, le,  ION DINU, le,  ION DINU, le,  ION DINU, le
ureazã tuturor doam-ureazã tuturor doam-ureazã tuturor doam-ureazã tuturor doam-ureazã tuturor doam-
nelor ºi  domniºoare-nelor ºi  domniºoare-nelor ºi  domniºoare-nelor ºi  domniºoare-nelor ºi  domniºoare-

lor din comunalor din comunalor din comunalor din comunalor din comuna
Maglavit sã aibã parteMaglavit sã aibã parteMaglavit sã aibã parteMaglavit sã aibã parteMaglavit sã aibã parte

de o primãvarã fru-de o primãvarã fru-de o primãvarã fru-de o primãvarã fru-de o primãvarã fru-
moasã, sã fie iubite ºimoasã, sã fie iubite ºimoasã, sã fie iubite ºimoasã, sã fie iubite ºimoasã, sã fie iubite ºi
apreciate, sã se bucu-apreciate, sã se bucu-apreciate, sã se bucu-apreciate, sã se bucu-apreciate, sã se bucu-
re de realizãri alãturire de realizãri alãturire de realizãri alãturire de realizãri alãturire de realizãri alãturi

de toþi cei dragi!de toþi cei dragi!de toþi cei dragi!de toþi cei dragi!de toþi cei dragi!
La Mulþi  Ani!La Mulþi  Ani!La Mulþi  Ani!La Mulþi  Ani!La Mulþi  Ani!

Primãvara, anotimpul renaºterii, al trezirii la
viaþã, face acum de ziua de 8 Martie, ziua cea

mai plinã de feminitate, zâmbete ºi cãldurã
sufleteascã! Tuturor doamnelor ºi domniºoarelor

din oraºul Segarcea le doresc multã sãnãtate,
prosperitate ºi liniºte în suflete ºi-n gând!

Primar, POPA NICOLAE

Fie ca toate împlnirile fru-
moase, sãnãtate ºi spiritul

acestei zile sã însoþeascã pre-
tutindeni toate doamnele ºi
domniºoarele din comuna

Poiana Mare. Le doresc un 8
Martie fericit, cu multe bucurii
alãturi de cei dragi inimii lor!

Primarul
comunei
Poiana
Mare,
MARIN

VINTILÃ

Viaþa, arta, chiar ºi energia seViaþa, arta, chiar ºi energia seViaþa, arta, chiar ºi energia seViaþa, arta, chiar ºi energia seViaþa, arta, chiar ºi energia se
declinã la feminin. Ideea, cã ºideclinã la feminin. Ideea, cã ºideclinã la feminin. Ideea, cã ºideclinã la feminin. Ideea, cã ºideclinã la feminin. Ideea, cã ºi
lupta ºi pâinea sunt tot femei.lupta ºi pâinea sunt tot femei.lupta ºi pâinea sunt tot femei.lupta ºi pâinea sunt tot femei.lupta ºi pâinea sunt tot femei.
Privind femeile, sfârºeºti a credePrivind femeile, sfârºeºti a credePrivind femeile, sfârºeºti a credePrivind femeile, sfârºeºti a credePrivind femeile, sfârºeºti a crede
în mitul cu supraoamenii în careîn mitul cu supraoamenii în careîn mitul cu supraoamenii în careîn mitul cu supraoamenii în careîn mitul cu supraoamenii în care
fiecare din ele valoreazã cât doifiecare din ele valoreazã cât doifiecare din ele valoreazã cât doifiecare din ele valoreazã cât doifiecare din ele valoreazã cât doi
bãrbaþi. Ambiþioase, dinamice, cubãrbaþi. Ambiþioase, dinamice, cubãrbaþi. Ambiþioase, dinamice, cubãrbaþi. Ambiþioase, dinamice, cubãrbaþi. Ambiþioase, dinamice, cu
plãcerea muncii, emotive ºi efica-plãcerea muncii, emotive ºi efica-plãcerea muncii, emotive ºi efica-plãcerea muncii, emotive ºi efica-plãcerea muncii, emotive ºi efica-
ce, fac ca intervenþia lor sã fiece, fac ca intervenþia lor sã fiece, fac ca intervenþia lor sã fiece, fac ca intervenþia lor sã fiece, fac ca intervenþia lor sã fie
mai intuitivã, mai psihologicã,mai intuitivã, mai psihologicã,mai intuitivã, mai psihologicã,mai intuitivã, mai psihologicã,mai intuitivã, mai psihologicã,
beneficã....beneficã....beneficã....beneficã....beneficã....

       Fie ca ziua de 8 Martie sã       Fie ca ziua de 8 Martie sã       Fie ca ziua de 8 Martie sã       Fie ca ziua de 8 Martie sã       Fie ca ziua de 8 Martie sã
vã aducã toatã lumeavã aducã toatã lumeavã aducã toatã lumeavã aducã toatã lumeavã aducã toatã lumea
la picioare,la picioare,la picioare,la picioare,la picioare,
zâmbetul pezâmbetul pezâmbetul pezâmbetul pezâmbetul pe
buze ºi toatãbuze ºi toatãbuze ºi toatãbuze ºi toatãbuze ºi toatã
fericirea de pefericirea de pefericirea de pefericirea de pefericirea de pe
pamânt.pamânt.pamânt.pamânt.pamânt.

La multi ani!La multi ani!La multi ani!La multi ani!La multi ani!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar,,,,,
VVVVVALALALALALERICÃERICÃERICÃERICÃERICÃ

PUPÃZÃPUPÃZÃPUPÃZÃPUPÃZÃPUPÃZÃ

Vând douã apartamen-
te (2 ºi 3 camere), îm-
preunã sau separat, se-
midecomandate, bilate-
ral, renovate ºi moder-
nizate, etaj 1/P+4, izola-
þie termicã, parchet ori-
ginal restaurat, termo-
pan, centralã proprie în
fiecare apartament,
Brazda lui Novac (zona
BRD – Complex Vechi),
preþ negociabil. Accept
credit Prima Casã. Tel.:
0746.241.231.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând (închiriez) apartament
4 camere, parter, vedere tri-
lateralã, 100 mp, centralã,
AC, gresie, faianþã, parchet
stejar masiv, 2 bãi, 2 balcoa-
ne închise, jaluzele exterioa-
re, izolaþie exterioarã, cart.
Sãrari, 79.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0770/174.583.

Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã Siliºtea Crucii,
teren 5000 mp central. Te-
lefon: 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, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

Vând casã 162 mp – teren
450 mp în zona Agronomie,
preþ negociabil. Telefon:
0729/092.211.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Pen-
ny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. 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 ora-
ºul Corabia, are facilitãþi cu
apartament 2 camere în
Craiova. Telefon: 0770/
918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. 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
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.

Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschide-
re drum European  Craiova
–  Balº-Bucureºti, cu utilitãþi,
pentru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m Câr-
cea – Centura Ford. Tele-
fon: 0752/641.487.
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Primarul comunei Ghidici, TACHE
CONSTANTIN doreºte doamnelor ºi
domniºoarelor, cu ocazia zilei de 8
Martie multã sãnãtate, o primãvarã

frumoasã în suflet ºi în gând, sã aibã
parte de tot ce-ºi doresc.

La Mulþi Ani!

ION RÃCÃREANU, primarul comunei Brãdeºti,ION RÃCÃREANU, primarul comunei Brãdeºti,ION RÃCÃREANU, primarul comunei Brãdeºti,ION RÃCÃREANU, primarul comunei Brãdeºti,ION RÃCÃREANU, primarul comunei Brãdeºti,
transmite doamnelor ºi domniºoarelor, în minunatatransmite doamnelor ºi domniºoarelor, în minunatatransmite doamnelor ºi domniºoarelor, în minunatatransmite doamnelor ºi domniºoarelor, în minunatatransmite doamnelor ºi domniºoarelor, în minunata
zi de 8 Martie, calde urãri de sãnãtate, prosperitatezi de 8 Martie, calde urãri de sãnãtate, prosperitatezi de 8 Martie, calde urãri de sãnãtate, prosperitatezi de 8 Martie, calde urãri de sãnãtate, prosperitatezi de 8 Martie, calde urãri de sãnãtate, prosperitate
ºi belºug în case. Sã fie iubite ºi apreciate la adevã-ºi belºug în case. Sã fie iubite ºi apreciate la adevã-ºi belºug în case. Sã fie iubite ºi apreciate la adevã-ºi belºug în case. Sã fie iubite ºi apreciate la adevã-ºi belºug în case. Sã fie iubite ºi apreciate la adevã-

rata lor valoare, sã fie înconjurate de flori ºi bucurii!rata lor valoare, sã fie înconjurate de flori ºi bucurii!rata lor valoare, sã fie înconjurate de flori ºi bucurii!rata lor valoare, sã fie înconjurate de flori ºi bucurii!rata lor valoare, sã fie înconjurate de flori ºi bucurii!
La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!

CÂRCIUMARU CONSTANTIN, primarul comuneiCÂRCIUMARU CONSTANTIN, primarul comuneiCÂRCIUMARU CONSTANTIN, primarul comuneiCÂRCIUMARU CONSTANTIN, primarul comuneiCÂRCIUMARU CONSTANTIN, primarul comunei
Coþofenii din Faþã, transmite tuturor doamnelor ºiCoþofenii din Faþã, transmite tuturor doamnelor ºiCoþofenii din Faþã, transmite tuturor doamnelor ºiCoþofenii din Faþã, transmite tuturor doamnelor ºiCoþofenii din Faþã, transmite tuturor doamnelor ºi

domniºoarelor, cu prilejul zilei de 8 Martie, calde ºidomniºoarelor, cu prilejul zilei de 8 Martie, calde ºidomniºoarelor, cu prilejul zilei de 8 Martie, calde ºidomniºoarelor, cu prilejul zilei de 8 Martie, calde ºidomniºoarelor, cu prilejul zilei de 8 Martie, calde ºi
sincere urãri de sãnãtate, bucurii, sã aibã sufletelesincere urãri de sãnãtate, bucurii, sã aibã sufletelesincere urãri de sãnãtate, bucurii, sã aibã sufletelesincere urãri de sãnãtate, bucurii, sã aibã sufletelesincere urãri de sãnãtate, bucurii, sã aibã sufletele

pline de împliniri ºi realizãri alãturi de cei dragi.pline de împliniri ºi realizãri alãturi de cei dragi.pline de împliniri ºi realizãri alãturi de cei dragi.pline de împliniri ºi realizãri alãturi de cei dragi.pline de împliniri ºi realizãri alãturi de cei dragi.
La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!

Fie ca primãvara aceasta sã fie o primãvarãFie ca primãvara aceasta sã fie o primãvarãFie ca primãvara aceasta sã fie o primãvarãFie ca primãvara aceasta sã fie o primãvarãFie ca primãvara aceasta sã fie o primãvarã
a iubirii, a bucuriei ºi speranþei pentrua iubirii, a bucuriei ºi speranþei pentrua iubirii, a bucuriei ºi speranþei pentrua iubirii, a bucuriei ºi speranþei pentrua iubirii, a bucuriei ºi speranþei pentru

doamnele ºi domnºoarele din municipiuldoamnele ºi domnºoarele din municipiuldoamnele ºi domnºoarele din municipiuldoamnele ºi domnºoarele din municipiuldoamnele ºi domnºoarele din municipiul
Calafat. Le doresc multã sãnãtate, împliniriCalafat. Le doresc multã sãnãtate, împliniriCalafat. Le doresc multã sãnãtate, împliniriCalafat. Le doresc multã sãnãtate, împliniriCalafat. Le doresc multã sãnãtate, împliniri

ºi un cãlduros La Mulþi Ani!ºi un cãlduros La Mulþi Ani!ºi un cãlduros La Mulþi Ani!ºi un cãlduros La Mulþi Ani!ºi un cãlduros La Mulþi Ani!
Primar, MIRCEA GUÞÃPrimar, MIRCEA GUÞÃPrimar, MIRCEA GUÞÃPrimar, MIRCEA GUÞÃPrimar, MIRCEA GUÞÃ

Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitã-
þile, cadastru, intabu-
lare, deschidere 10,62
m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750
mp, 1500 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betona-
tã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Te-
lefon: 0746/467.922;
0745/903.283..
Vând teren intravilan
la intrare în Preajba,
700 mp sau variante.
Telefon: 0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha,
p lanta þ ie  pomi  pe
marginea lacului Fân-
tânele. Telefon: 0726/
376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amã-
rãºtii de Jos, Dolj. Te-
lefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie
meri Balta Ciutura. Te-
lefon: 0744/319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excepþio-
nalã. Telefon: 0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj, unic
proprietar. Telefon: 0760/
272.814.
Vând Nubira II, CDX fabrica-
þie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin
metalizat, 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, închidere centrali-
zatã, AC, radio – CD, 219.000
km, înmatriculatã recent nr.
Bulgaria, preþ negociabil. Te-
lefon: 0725/923.311.

Vând Nubira 1 GPL omolo-
gat, 2200 E, negociabil. Te-
lefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabrica-
þie 2002, motor 1,4, benzi-
nã, climã, geamurui securi-
zate, oglinzi electrice, închi-
dere centralizatã, preþ 2000
euro, negociabil. Telefon:
0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Tele-
fon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, an-
velope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 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, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re 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 material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.

Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Urgent! Anvelope iarnã
205/55/R16 noi (rulate
2000 km). Telefon: 0728/
928.909.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã
– 50 vedre; 2 scãri duble
din þeavã Ø 1/2; roabã, cã-
ruþ curte mare cu douã roþi
cu rulmenþi. Telefon: 0784/
200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respecti-
vã. 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 spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 0744/928.444.

Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. 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 han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 co-
joc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
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Venirea primãverii aduce ºi sãrbãtoarea
celei mai dragi fiinþe: femeia! În aceastã
zi avem ocazia sã le transmitem cât de

mult le aprecem, le dorim sã fie sãnãtoa-
se, sã aibã parte numai de bucurii ºi sã
fie alãturi totdeauna de noi, bãrbaþii!
La Mulþi Ani doamnelor ºi domniºoarelor din

comuna Iºalniþa.

Primar, Vice-primar,
EUGEN BÃLAN FLORI OVIDIU

Primii ghiocei ºi raze de soare, alãturi
de cele mai calde urãri de sãnãtate,

belºug ºi prosperitate sã le umple sufletele
de bucurie  doamnelor ºi

domniºoarelor din
comuna Întorsura.
Toate aprecierile
ºi gândurile bune

din partea
primarului

CAMEN
CONSTANTIN.

O primãvarã caldã sã fie în
sufletele doamnelor ºi domni-
ºoarelor din comuna Urzicuþa,

sã aibã parte de tot ce-ºi
doresc, sã se bucure de fiecare
zi ºi inimile sã le fie pline de

dragoaste ºi fericire!
La Mulþi Ani!

Primar,
GRIGORESCU  FLOREA

O  p r i m ã v a r ã  î n s o r i t ã ,  p l i n ã  d e  z â m b e t e ,O  p r i m ã v a r ã  î n s o r i t ã ,  p l i n ã  d e  z â m b e t e ,O  p r i m ã v a r ã  î n s o r i t ã ,  p l i n ã  d e  z â m b e t e ,O  p r i m ã v a r ã  î n s o r i t ã ,  p l i n ã  d e  z â m b e t e ,O  p r i m ã v a r ã  î n s o r i t ã ,  p l i n ã  d e  z â m b e t e ,
bucur i i  º i  real izãr i  l e  doresc  doamnelor  º i  domni-bucur i i  º i  real izãr i  l e  doresc  doamnelor  º i  domni-bucur i i  º i  real izãr i  l e  doresc  doamnelor  º i  domni-bucur i i  º i  real izãr i  l e  doresc  doamnelor  º i  domni-bucur i i  º i  real izãr i  l e  doresc  doamnelor  º i  domni-
ºoare lor  d in  comuna Terpeziþa .  Cu ocazia  zi le i  deºoare lor  d in  comuna Terpeziþa .  Cu ocazia  zi le i  deºoare lor  d in  comuna Terpeziþa .  Cu ocazia  zi le i  deºoare lor  d in  comuna Terpeziþa .  Cu ocazia  zi le i  deºoare lor  d in  comuna Terpeziþa .  Cu ocazia  zi le i  de

8 Martie  le  urez sã f ie  sãnãtoase º i  fer ic ite .8 Martie  le  urez sã f ie  sãnãtoase º i  fer ic ite .8 Martie  le  urez sã f ie  sãnãtoase º i  fer ic ite .8 Martie  le  urez sã f ie  sãnãtoase º i  fer ic ite .8 Martie  le  urez sã f ie  sãnãtoase º i  fer ic ite .
La  Mul þ i  An i !La  Mul þ i  An i !La  Mul þ i  An i !La  Mul þ i  An i !La  Mul þ i  An i !

P r i m a r ,  P O P A  C O N S T A N T I NP r i m a r ,  P O P A  C O N S T A N T I NP r i m a r ,  P O P A  C O N S T A N T I NP r i m a r ,  P O P A  C O N S T A N T I NP r i m a r ,  P O P A  C O N S T A N T I N

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
defectã, anvelope 165/13
noi 2 bucãþi, frigider Electro-
star 320 litri. Telefon: 0721/
179.420.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.

Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canistre
20 l metal, reductor oxigen
sudurã, 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. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.

Vând 5000 kg grâu jumãta-
te vechi – jumãtate nou, 1
leu/kg. Dinuþi Ilie, Comuna
Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nauman,
bicicletã medicalã, cãrþi multe
de tot felul, ceasuri de masã,
aparate 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
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.

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 între-
þinut, preþ negociabil. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 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/bu-
catã. 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 Ca-
lea Bucureºti (lângã ºcoa-
la „Mihai Eminescu”),
complet mobilatã. Tele-
fon: 0762/299.913; 0764/
855.169.
Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi ºi
obligaþii majore, camerã ac-
ces la bucãtãrie, baie, vine 5
zile pe lunã în cele 2 camere
disponibile. Telefon: 0766/
304.708; 0251/359.300.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.

Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pen-
tru birouri, zonã centralã,
singur 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
central, 1800 m.p. cu toate
utilitãþile. Telefon: 0721/
995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial
termopan 18 mp. Telefon:
0722/943.220; 0740/
649.518.
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Cu ocazia mãrþiºorului ºi a zilei
de 8 Martie, ziua Internaþionalã a
Femeii, le 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

Fie ca ziua de 8 Martie sã le
readucã zâmbetul pe buze

doamnelor ºi dom-
niºoarelor din co-

muna Coþofenii din
Dos, alãturi de
cele mai calde

urãri din partea
primarului PRE-
DUCA VASILE.

La Mulþi Ani!
Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.
Ultracentral, toate condiþiile,
3 camere, decomandat,
Proiect M. Telefon: 0740/
393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pen-
tru diferite activitãþi comercia-
le. Telefon: 0755/747.258;
0722/773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþionat,
termopane, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional,
parter, bloc, 4 camere, in-
trare separatã de locatari,
balcon închis, microcen-
tralã, alarmã, gresie, fa-
ianþã, pretabil inclusive
pentru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

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 nemo-
bilat Craioviþa Nouã, 100 E.
Telefon: 0744/139.476;
0740/509.191.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.
SPAÞII COMERCIALE
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 96 mp în comu-
na Cârna - Dolj zonã cen-
tralã, vad comercial exce-
lent. Telefon: 0740/049.845.

MATRIMONIALE
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pentru
prietenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

Doamnã (1.75), nefumã-
toare, caut sufletul pereche
cu vârstã 57 – 60 ani pen-
tru o relaþie serioasã. Tele-
fon: 0768/266.714.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Pensionar, frizer, 63/1.70/80
doresc doamnã 52-58 ani,
fãrã obligaþii, eventual casã.
Telefon: 0771/385.193.
Tânãr, 35 ani, fãrã obliga-
þii, locuinþã în Craiova, do-
resc cunoºtinþã cu doam-
nã serioasã, vârstã apro-
piatã, pentru convieþuire.
Telefon: 0749/021.785;
0764/384.089.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.

Regina Margareta rezol-
vã probleme de naturã
vrãjitoreascã. Telefon:
0764/096.730.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpã-
rãtor a unei afaceri, foarte
frumoase, sãnãtosã, (pe-
pinierã cãpºuni, trandafiri,
pomi fructiferi ºi pãsãri,
posibil ºi animale. Tele-
fon: 0351/430.880; 0762/
278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constata-
tor, autorizaþie cu numãrul
7563 aparþinând „S.C.
PRECARIS ALCOM SRL
Craiova. Se declarã nul.
Pierdut Certificat de Mmbru
al Colegiului Medicilor Dolj pe
numele GAVRILÃ DENISA
ILEANA. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Ne-a pãrãsit pentru tot-
deauna prietenul arhi-
tect LIVIU FUSARU, dar
a rãmas etern în sufle-
tul meu. Sunt alãturi de
familia îndureratã. Eus-
taþiu Gregorian

COMEMORÃRI
Azi 8 Martie 2012, se îm-
plinesc 6 ani de la trece-
rea în eternitate a celei
ce a fost BANC MARIA,
soþie, mamã ºi bunicã
iubitoare, a cãrei aminti-

re o vom pãstra veºnic
în sufletele noastre.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace. Familia.
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Trupa nebunã a lui Arsene Wen-
ger a visat frumos marþi seara,
conducând la pauzã cu un neve-
rosimil 3-0, dar n-a putut sã anu-
leze avantajul luat în tur de „Dia-
volul” milanez. I-a lipsit doar pu-
þin noroc ºi un singur gol.

Arsenal a pornit ca din tun, lo-
vind chiar la prima ocazie: “cap”
Koscielny, în urma unui corner, ºi
londonezii sperau. O datã servit
aperitivul, ºi-a intrat în rol bom-
bardierul Van Persie. Veteranul
Abbiati s-a opus însã cu succes la
douã “torpile”.

Rãspunsul Milanului? Precum
cel al unui elev luat de pe bãncile
ºcolii generale ºi aruncat în vâltoa-
rea susþinerii unei teze de docto-
rat! Întorcându-ne la fotbal, adicã
trece extrem de rar centrul tere-
nului, iar defensiva tremurã din toþi
rãrunchii. Cum a tremurat ºi pi-
ciorul lui Thiago Silva la o banalã
degajare, ceea ce i-a prilejuit lui
Rosicky, cu o minge trimisã pla-
sat, la colþ, sã facã 2-0. Sesizând

A arbitrat: Damir Skomina (Slovenia).

Szczesny – Sagna, Koscielny,
Vermaelen, Gibbs – Rosicky, Song,
Oxlade-Chamberlain (Chamakh
75) – Walcott (Park 84), Van Per-
sie, Gervinho.

Antrenor: Arsene Wenger.

Abbiati – Abate, Mexes, Th. Sil-
va, Mesbah (Bonera 90) – Noceri-
no, Van Bommel, Emanuelson –
Ibrahimovici, Robinho, El Shaara-
wy (Aquilani 70).

Antrenor: Massimiliano Allegri.

Arsenal 3-0 AC Milan
în tur 0-4

Stadion: „Emirates”, spectatori: 59.973
Au marcat: Koscielny 7, Rosicky 26, Van Persie 43 pen.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PARTIDE RETUR

La un singur pas de miracol!

“Au murit” sperând în “tãcere”“Au murit” sperând în “tãcere”“Au murit” sperând în “tãcere”“Au murit” sperând în “tãcere”“Au murit” sperând în “tãcere”

cumplita degringoladã a oponen-
tului, Arsenal a continuat turnirul,
fãrã milã. “Victime” Mesbah ºi No-
cerino, care l-au fãcut sandwich
în suprafaþa de pedeapsã pe ener-
gicul Oxlade-Chamberlain. 3-0 de
la punctul cu var Van Persie, a cã-
rui execuþie n-ar fi putut fi paratã
nici dacã Abbiati, dacã i s-ar fi per-

mis, lua hotãrârea sã împartã frã-
þeºte poarta cu rezerva sa, Amelia.

Treziþi parcã brusc din pumni,
milanezii s-au avântat pentru întâ-
ia oarã mai cu aplomb spre butul
englez, numai cã El Shaarawy ºi-a
ales prost momentul sã-ºi batã joc
de-o ocazie cât roata carului, aten-
tând mai degrabã la integritatea
fanilor decât la invincibilitatea lui
Szczesny.

Dupã reluare, oaspeþii au dat
ceva mai multe semne de viaþã, dar
au ºi suferit cumplite atacuri de
panicã la orice raid. Cel mai cel,
din pãcate pentru londonezi ºi ulti-
mul, s-a consemnat la finele unei
ore de joc, când Abbiati a interve-

nit fenomenal la dubla ºansã Ger-
vinho – Van Persie. Dincolo, Ro-
bin a fost imitat de Nocerino, care
putea închide discursul calificãrii,
dar s-a fâstâcit în careul mic. Al-
legri fãcuse oricum un pas înapoi,
închizându-se cu Aquilani. ªi la 0-3
Milan era calificatã. Efortul a în-
ceput sã facã decontul ºi “tunarii”
au obosit. Mai aveau nevoie nu-
mai de un gol pentru a intra în pre-

lungiri. N-a mai venit însã. Nici nu
prea mai avea cum! Mai ales cã
nici banca de rezerve nu s-a ridi-
cat la nivelul titularilor.

Galliani n-a rezistat presiunii:
“Dupã ocazia lui Van Persie
nu m-am mai uitat la meci”
Adriano Galliani a fost la un pas

de infarct pe “Emirates”, când a
vãzut cã “tunarii” au fost la un pas
sã facã 4-0. Prin urmare, vicepre-
ºedintele lui AC Milan s-a refugiat

la vestiare pentru ultima jumãtate
de orã.

“Am suferit mult, aºa cum ºi
echipa a suferit asearã. Au fost
erori mari fãcute de jucãtori uriaºi.
Din fericire, meciul a trecut ºi noi
suntem mulþumiþi de rezultat. Dupã
5 ani de aºteptare, Milan revine în
primele 8 echipe din Europa. A fost
foarte importantã aceastã califica-
re. Ce le-am spus jucãtorilor? Ni-

mic. Nu am putut. Nu am avut
forþã. Încã încerc sã-mi revin. Ãsta
a fost un meci care a arãtat cât de
minunat e fotbalul.

Dupã ratarea lui Van Persie sin-
gur cu Abbiati nu am mai putut sã
mã uit, am simþit cã inima nu mai
rezistã. M-am dus ºi m-am închis
în vestiar, unde nici la TV nu
m-am uitat. Pânã la urmã a venit
cineva la mine ºi mi-a zis rezulta-
tul final”, a declarat Galliani pen-
tru Gazzetta dello Sport.

“Am fost foarte aproape. Am suferit din punct de vedere fizic în repri-
za secundã pentru cã am fãcut multe eforturi la meciul cu Liverpool de
sâmbãtã. Nu aveam soluþii pe bancã, este singurul meu regret, pentru cã
cei din teren au dat totul. Jucãtorii pot fi mândri cã joacã la aceastã
echipã. Când jucãtorii câºtigã cu 3-0, nu poþi decât sã le spui bravo.
Echipa a progresat ºi sperãm cã vom încheia bine sezonul. Nu avem
timp sã fim dezamãgiþi, trebuie sã începem lupta în Premier League.”

Arsene Wenger – tehnician Arsenal

“Am suferit în prima reprizã mai ales cã am primit un gol rapid. Meri-
tul este al echipei Arsenal, care a jucat cu multã intensitate. În schimb, în
partea secundã a fost mai bine. Ei au avut o singurã ocazie periculoasã,
faþã de trei sau patru câte am avut noi. Sunt sigur cã dupã ce ne vom
recupera toþi jucãtorii vom fi mai buni. Suntem între cele mai bune opt
echipe ale Europei, lucru care nu ni s-a mai întâmplat de mult timp.”

Massimiliano Allegri – antrenor AC Milan

Partidele FC Barcelona – Bayer Leverkusen (în tur 3-1) ºi APO-
EL Nicosia – Lyon (0-1) s-au disputat asearã, în timp ce confruntã-
rile Bayern Munchen – FC Basel (0-1), Inter Milano – Marseille
(0-1), Real Madrid – ÞSKA Moscova (1-1) ºi Chelsea – Napoli (1-3)
vor avea loc sãptãmâna viitore.

 „Vulturii”, decisivi în prelungiri
Finalurile de reprizã au aju-

tat-o pe Benfica sã elimine Ze-
nitul. Dupã 2-3 în turul din Ru-
sia, formaþia portughezã a câºti-

gat revanºa de la Lisabona cu 2-0,
într-o partidã pe care a dominat-o
extrem de autoritar, ambele reuºi-
te fiind marcate în prelungiri de

Maxi Pereira ºi
Nelson Oliveira. Ul-
timul, un atacant de
20 de ani, a devenit
primul jucãtor din is-
toria Ligii care a în-
scris la debut.

Calificarea în “sfer-
turi” este prima obþi-
nutã de roº-albi dupã
o pauzã de 6 ani. În
precedenta, din se-

zonul 2005-2006, Benfica trecu-
se de Liverpool printr-un triumf
dublu, 1-0 ºi 2-0, dupã ce, ca ºi
acum, o lãsase pe Manchester Uni-
ted acasã din faza grupelor. Nu a
putut face însã ºi pasul în semifi-
nale deoarece a fost eliminatã de FC
Barcelona (0-0, 0-2), cea care avea
sã cucereascã trofeul.

În urma meciului de marþi seara,
Jorge Jesus a devenit antrenorul
cu cele mai multe jocuri euro-
pene din istoria Benficãi. El a
adunat 40 de prezenþe continentale
pe banca ”vulturilor”, cu una peste
suedezul Sven Goran Eriksson.

A arbitrat: Howard Webb (Anglia).

Artur – M. Pereira, Luisao, Jar-
del, Emerson – Witsel, J. Garcia,
Gaitan (Matic 72) – Rodrigo (No-
lito 62), B. Cesar – Cardozo (N.
Oliveira 80).

Antrenor: Jorge Jesus.

Malafeev – Aniukov (B. Alves
53), Hubocan, Lombaerts, Crisci-
to – Denisov – Bîstrov (Lazovici
46), Semak, ªirokov, Zirianov
(Faizulin 70) – Kerjakov.

Antrenor: Luciano Spalletti.

Benfica 2-0 Zenit St. Petersburg
în tur 2-3

Stadion: „Da Luz”, spectatori: 48.909
Au marcat: M. Pereira 45+1, N. Oliveira 90+3

La primul meci fãrã Andre
Villas-Boas pe bancã, tehnician
demis la finele sãptãmânii
trecute, Chelsea s-a
calificat, marþi seara, în
sferturile de finalã ale
Cupei Angliei, londonezii
trecând în deplasare de
Birmingham City, 2-0
într-o rejucare, dupã 1-1
pe “Stamford Bridge”.

Golurile formaþiei
pregãtite de interimarul
Roberto Di Matteo au
venit în partea secundã

Astãzi
Metalist Harkov – Olympiakos Pireu 20:00
Sporting Lisabona – Manchester City 20:00, Sport.ro
Twente Enschede – Schalke 04 20:00, Dolce Sp.1
Atletico Madrid – Beºiktaº Istanbul 20:00, Dolce Sp.2
Standard Liege – Hannover 96 22:05
Valencia – PSV Eindhoven 22:05, Dolce Sp.1
AZ Alkmaar – Udinese 22:05, Dolce Sp.2
Manchester United – Athletic Bilbao 22:05, Sport.ro
Returul se va disputa joia viitoare.

“The Blue” se simt bine fãrã Villas-Boas

Chelsea, în “sferturile” Cupei Angliei
ºi au purtat semnãturile lui
Mata (55) ºi Meireles (61).
Scorul putea fi ºi mai drastic

de atât, însã acelaºi Mata (70)
a irosit un penalty.

Pentru un loc în careul de
aºi, Chelsea va înfrunta
o altã divizionarã secun-
dã, pe Leicester City (18
martie, pe teren propriu)

Celelalte întâlniri din
“sferturi” propun jocuri-
le: Everton – Sunderland,
Liverpool –Stoke City ºi
învingãtoarea dintre
Tottenham ºi Stevenage
(meci disputat asearã) cu
Bolton.
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Forfotă mare la sediul AJF
Dolj ieri dimineaţă. Preşedintele
ales de Adunarea Generală Ex-
traordinară organizată cu girul
FRF, Silviu Bogdan, a venit să-şi
ia în primire „gestiunea”. Preşe-
dintele suspendat de FRF şi a că-
rui numire a fost anulată de o ho-
tărâre judecătorească, Nicu Nea-
goe, îşi exercita în voie mandatul.
„Renegatul” din fruntea AJF se
ocupa de rezolvarea ultimelor pro-
bleme legate de transferuri înain-
tea reluării sezonului competiţio-
nal. Silviu Bogdan şi staff-ul său
au dat buzna în biroul lui Neagoe
şi l-au somat să părăsească se-

diul şi funcţia, prezentând o hâr-
tie legalizată la notar, care conţi-
nea hotărârea Adunării Generale
Extraordinare. „Noi v-am arătat
în ce bază am venit aici, arătaţi-
ne şi dumneavoastră în ce bază
staţi aici!” au spus „revoluţiona-
rii” prin vocea lui Corvin Cazacu,
aliatul lui Bogdan. Nicu Neagoe,
afişând mina celui stăpân pe si-
tuaţie, cu zâmbetul şmecheresc
afişat pe sub mustaţă, a replicat
pe un ton oscilând între imperativ

După egalul de pe teren propriu cu naţionala Uru-
guayului, naţionala României ocupă locul 53 în clasa-

România,
locul 53 în lume

m e n t u l
FIFA dat
public ităţii
pentru luna
febru arie,
în coborâre o poziţie faţă de ultima actualizare. Cu un
total de 573 de puncte, echipa României a fost depă-
şită de Estonia, viitoarea adversară în preliminariile
Cupei Mondiale, naţionala baltica urcând nu mai puţin
de şapte locuri până pe 47. Dintre adversarele Româ-
niei în viitoarele preliminarii, doar Andorra (locul 205)
este clasată mai slab decât naţionala lui Victor Piţur-
că. Olanda a urcat pe locul secund, în spatele lideru-
lui Spania, în timp ce Turcia este pe 32, iar Ungaria
pe 37. Pe primele zece locuri se află, în ordine: Spa-
nia, Olanda, Germania, Uruguay, Brazilia, Anglia,
Portugalia, Argentina, Italia şi Croaţia.

Spectacol demn de Caragiale la AJF Dolj

Scandal pe „ciolan”, cu Neagoe şi Bogdan
Silviu Bogdan a apărut să-şi ia în primire postul şi sediul,

însă a plecat aşa cum a venit
şi sarcastic: „Cei din Frontul Sal-
vării Naţionale al fotbalului trebuie
să depună nişte hârtii la judecăto-
rie şi noi ne vom conforma. Noi
spunem că ei mint. Noi suntem în
funcţie acum. Adunarea Genera-
lă Extraordinară nu a fost statu-
tară, nu a fost legală, şi chiar dacă
ar fi fost legală noii aleşi aveau
nevoie de o hotărâre judecăto-
rească prin care erau recunoscuţi.
Când vor veni cu acea hârtie, noi
o vom analiza şi vom hotărî când
vom preda AJF-ul. Dar ei ştiu că
nu au nici un temei, fiindcă la acea
Adunare nu au fost decât 45 de
echipe, aduse cu forţa, şi restul

sunt ştampile şi semnături false.
Nu au ei 75 de echipe, noi avem
atâtea. Vă spun ca Mitică Dra-
gomir: Dacă mă avea cineva la
mână cu ceva în toţi aceşti ani,
nu mai eram în funcţie”. Neagoe
a fost completat de adjunctul său
de nădejde, Sorin Pătraşcu, iritat
la maxim de tirada grupului lui Sil-
viu Bogdan: „Veniţi cu o hotărâre
judecătorească prin care re-
zultă că nu mai suntem noi la
AJF şi sunteţi dumneavoas-

tră!” Apoi, vicele s-a aşezat cu-
minte în jilţ, continuându-şi docil
munca de birou. Bogdan şi gru-
pul contestatarilor a renunţat la
„puci”, eliberând încăperea ticsi-
tă de susţinători ai lui Neagoe.

Campionatul
începe în week-end

Cele trei eşaloane patronate
de AJF Dolj sunt programate să
se reia la sfârşitul acestei săp-
tămâni, chiar dacă Silviu Bog-
dan stabilise amânarea restar-
tului până la finalul lunii martie,
pentru a beneficia de o perioa-
dă de reorganizare în cazul în
care ar fi instaurat noua ordine
la AJF. „Sâmbătă şi duminică
vor reîncepe campionatele. Cine
vrea să joace, joacă, cine nu, e
treaba lor. Sunt doar 10 echipe
care nu s-au prezentat până
acum, doar 3 din liga a IV-a”,
dixit Nicu Neagoe. Silviu Bog-
dan a recunoscut că nu are ce
face şi se va îndeplini voia lui
Neagoe: „Nu ne putem opune
începerii campionatului, trebuie
să lăsăm echipele să joace fot-
bal, chiar dacă noi am dorit amâ-
narea. Primarii mă sună în fie-
care zi, şi-au dorit şi ei amâna-
rea, fiindcă nu pot jongla cu ba-
nii publici”. Bogdan a explicat
apoi intevenţia la AJF Dolj: „FRF
trebuie înştiinţată de aceste lu-
cruri, iar dacă Nicu Neagoe şi
ai săi au ceva să conteste să se
adreseze Justiţiei, până atunci
trebuie să ne lase să ne ocupăm
de AJF. Legal, noi suntem în
funcţie, avem tabelele cu echi-
pele care au votat, nimeni nu
poate să conteste acea Aduna-

re Generală. O hotărâre judecă-
torească a anulat alegerile din
2009. Noi am dorit să salvăm fot-
balul doljean, unele echipe au în-
ţeles, altele nu. Nicu Neagoe nu
are nici o calitate în momentul de
faţă să ocupe sediul AJF. Ori-
cum, vom merge mai departe,
deşi nu ştiu concret, acum, ce
vom face”. Corvin Cazacu, re-
prezentant al echipei Progresul
Segarcea şi ales trezorier la Adu-
narea Generală Extraordinară, i-
a susţinut discursul lui Silviu Bog-
dan: „Am venit din partea clubu-
lui Progresul Segarcea să luăm
vizele de joc pentru începerea
campionatului, dar domnul Nea-

goe ne-a cerut nişte bani în
schimb. Gestionăm bani publici şi
i-am spus lui Nicu Neagoe că nu
putem să-i oferim unor oameni
care nu reprezintă AJF Dolj, fi-
indcă Adunarea Generală care a
avut loc a desemnat alte persoa-
ne în funcţiile de conducere”.
Cert este că am avut parte doar
de o nouă rundă de scandal la
AJF Dolj, în urma căreia „Fron-
tul Salvării fobalului doljean”, aşa
cum i-a ironizat Neagoe pe Sil-
viu Bogdan şi compania, nu a reu-
şit să-l sperie pe starostele Nea-
goe, care păstoreşte fără proble-
me fotbalul doljean. Şi tot el îi
va da startul în acest week-end.


