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Ce mai
taci, Gary?

Dan Claudiu Dănişor
a preluat conducerea
Universităţii din
Craiova

Pasajul
suprateran are
nevoie de încă 1,8
milioane de euro

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Se spune că mielul blând suge de
la două oi, dar Popescu a supt de la
toate partidele.

economie / 6

actualitate / 8

eveniment / 4

actualitate / 7

Raportul Camerei
de Conturi Dolj
evidenţiază mai
multe nereguli
la Primăria Leu

Primarul comunei Leu, Antonie
Drăghici, şi viceprimarul Iulian Cris-
tescu  au un meci mai vechi. Şi-au
aruncat tot felul de acuzaţii, care la
un moment dat  i-a dus  în faţa in-
stan ţei. Situaţia este una ciudată la
această oră, pentru  că cei doi, chiar
dacă vor cand ida separat, fac parte
din USL şi, conform Protocolului
semnat la nivel cent ral, nu au  voie
să s e atace între ei. Culmea este că
unele acuzaţ ii adus e primaru lu i
Antonie Drăghici de Iulian Cristes-
cu au fost confirmate de Camera de
Conturi Dolj.

Condamnat, în lipsă,
la 5 ani de detenţie,

Fiul adjunctului
Poliţiei Calafat
a ajuns în arest

În aprilie, Craiova
va găzdui prima
ediţie a Forumului
Regional Economic
Oltenia

În mai puţin  de o lună, Craiova
va fi gazda p rimului Forum Regio-
nal Economic din Oltenia, un pro-
iect realizat de Prefectura Dolj şi
Fundaţia „Constantin Popeci”, în
parteneriat  cu  Universitatea d in
Craiova. Organizat pe patru s ecţi-
uni – industrie, agricultu ră, ener-
gie şi turism –, co locviul îşi propu-
ne s ă prezin te investitorilor străini,
într-un mod integrat, oportunităţi-
le zonei. Până în prezent, opt  amba-
sade au răspuns pozit iv invitaţiei
de part icipare, îns ă lis ta  rămâne
deschisă până la 15 martie a.c..

În ianuarie-februarie 2012,

DGFP Dolj:
23 de cazuri de
evaziune fiscală

Inspectorate le pentru Situaţii de Urgenţă din
cele  cinci judeţe din Oltenia – Dolj, Gorj, Mehe-
dinţi, Olt şi Vâlcea – au fost dotate cu echipamen-
te în valoare de aproximativ 12 milioane de e uro.
Dotările au fost făcute în baza unui proiect finan-
ţat prin Programul Operaţional Regional şi re ali-
zat de Asociaţia de Dezvoltare Inte rcomunitară/
ADI/Sud-Vest „Oltenia”. Lucrul acesta a fost  po-
sibil în urma unui program pe fonduri europene
pentru dotarea Inspectoratelor pentru Situaţii de
Urge nţă, contractat de preşedinţii de Consilii Ju-
deţe ne din cele cinci jude ţe ale regiunii, Consiliul

Echipamente
în valoare
de
12 milioane
de euro la ISU Oltenia

Echipamente
în valoare
de
12 milioane
de euro la ISU Oltenia

Echipamente
în valoare
de
12 milioane
de euro la ISU Oltenia

Echipamente
în valoare
de
12 milioane
de euro la ISU Oltenia

Echipamente
în valoare
de
12 milioane
de euro la ISU Oltenia

Echipamente
în valoare
de
12 milioane
de euro la ISU Oltenia

Echipamente
în valoare
de
12 milioane
de euro la ISU Oltenia

Echipamente
în valoare
de
12 milioane
de euro la ISU Oltenia

Echipamente
în valoare
de
12 milioane
de euro la ISU Oltenia

Jude ţean Dolj fiind lider de proiect. Astfel, 44 de
instalaţii speciale  au ajuns în ce le cinci judeţe  ale
Olte niei – 21 de maşini pentru interve nţie cu apă
şi spumă, 15 maşini speciale, 3 maşini de inter-
venţii la incidente  de natură biologică, nucleară, 5
maşini pentru descarce rări gre le şi
alte  tipuri de maşini de interve nţii
la accidente în mod special, dotări-
le cu echipamente fiind făcute încă
din luna septembrie a anului 2011,
când a fost  achiziţionată prima
tranşă de autospeciale.
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Cursul pieþei valutare din 10 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Preºedintele PSD, Victor Ponta, i-a adresat
premierului Mihai Rãzvan Ungureanu o nouã
scrisoare deschisã, în care atrage atenþia asu-
pra politizãrii numirilor din poliþie ºi apreciazã
cã „este tot mai mare nevoie de acþiuni de cu-
rãþenie în sistemul vamal din România”. „În
continuare, societatea româneascã primeºte
semnale confuze în legãturã cu voinþa dumnea-
voastrã, ca prim-ministru, de a schimba cu
adevãrat ceva din modul în care s-a comportat
coaliþia de guvernare în ultimii ani. Vreau sã vã
atrag atenþia asupra a douã probleme grave, care
pot fi rezolvate de dumneavoastrã: în primul
rând, politizarea numirilor din administraþie. Este
o temã extrem de serioasã, care stã la originea
lipsei de eficienþã sau chiar a corupþiei unor zone
importante din administraþie. (...) În al doilea
rând, este tot mai mare nevoie de acþiuni de
curãþenie în sistemul vamal din România. Sunt
mult prea multe zone neclare, atât în ceea ce
priveºte activitatea ºefului ANAF, care are o
legãturã directã (conform mai multor surse
publice) cu fenomenele de corupþie din vãmi,
cât ºi în ce priveºte activitatea sindicalã din
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Vãmi”, susþine Ponta. Legat de prima chestiu-
ne semnalatã, liderul PSD menþioneazã cã „cel
mai recent caz, apãrut în contextul ºocantului
caz de împuºcãturi în plinã stradã, la un coafor
din Bucureºti, se referã la numirile din Poliþia
Românã, care suferã de acelaºi pãcat al politi-
zãrii”. „Chiar în aceste zile, Liviu Popa, ºeful
Poliþiei Române, a reclamat faptul cã numirile
în poliþie sunt politice ºi a anunþat cã a prezen-
tat concluziile sale cu privire la Poliþia Ca-
pitalei încã din ianuarie”, subliniazã preºe-
dintele social-democrat.

Ponta scrie, totodatã, cã a auzit „absolut
indignat” de existenþa unui protocol semnat
între ºeful Vãmilor ºi sindicaliºtii din vãmi
conduºi de Vasile Marica, „în care aceºtia din
urmã se angajeazã sã îºi facã datoria, în
schimbul netransferãrii unora dintre atribuþii-
le lor cãtre alte autoritãþi! (…) Dacã aºa ceva
existã, este absolut revoltãtoare realitatea pe
care o descrie - respectiv aceea cã funcþio-
narii publici îºi fac datoria doar dacã li se rãs-
punde pozitiv la un ºantaj”. În concluzie, Ponta
opineazã cã, atât pentru consolidarea acestei

instituþii, cât ºi pentru eliminarea oricãror suspi-
ciuni de corupþie, este nevoie de demararea unor
anchete credibile, care sã se refere la toate aceste
zone: „Fãrã astfel de acþiuni, promisiuni sau dezi-
derate legate de creºterea colectãrii ºi combaterea
evaziunii fiscale rãmân la nivel de declaraþii dema-
gogice. Aºtept, domnule prim-ministru, un rãs-
puns cu privire la aceste probleme, care necesitã
clarificãri ºi mãsuri urgente”.

Kovesi l-ar vedea pe Daniel
Morar în locul ei

Procurorul general al României,
Laura Codruþa Kovesi, a declarat,
joi seara, la DIGI 24, cã cel care va
veni în locul ei trebuie sã fie „un
procuror profesionist, onest, pentru
care munca este mai importantã
decât orice”, ea precizând cã
Daniel Morar (n.r. – ºeful DNA)
poate fi astfel ºi cã, dacã i se va
cere, poate prezenta chiar o listã cu
nume. Procurorul general a þinut,
însã, sã precizeze cã nu ea este cea
care face nominalizãrile. „Dacã
sunt întrebatã, pot face chiar o listã
cu nume” a spus Kovesi. Codruþei
Kovesi îi înceteazã mandatul de
procuror general al României în 2
octombrie 2012. Mandatul lui
Daniel Morar a expirat în 12
februarie 2012, însã procurorul
general i l-a mai prelungit pentru
încã ºase luni, potrivit legii.

Stolojan vede o alianþã între
PDL ºi PSD sau PNL

Europarlamentarul PDL
Theodor Stolojan nu exclude nici
o alianþã dupã alegerile parla-
mentare din acest an, el apreciind,
la RFI, cã sunt posibile alianþe
între democrat-liberali ºi PSD sau
PNL, dacã sunt stabilite „obiecti-
ve clare”. Stolojan considerã cã,
din moment ce „România a trecut
prin toate experienþele posibile de
combinaþii: PDL-PNL, PDL-PSD,
acum avem în faþã PSD-PNL”, nu
crede cã, „în acest stadiu al
evoluþiei politice, trebuie sã existe
vreun partid care spune «dom’le,
eu nu pot coopera cu PNL sau nu
pot coopera cu PSD, pentru a face
o guvernare care sã împingã
România înainte». Pentru cã
dacã, de exemplu, o guvernare cu
PSD ajunge iarãºi la un blocaj în
a schimba Constituþia României,
în a face reorganizarea adminis-
trativ-teritorialã, aºa cum avem
acum un blocaj cu UDMR, în
reforma administrativ-teritorialã a
þãrii, sigur cã o asemenea guver-
nare n-are viitor”.

Conducerea Companiei Naþio-
nale a Huilei (CNH) din Petroºani
ºi o delegaþie a minerilor au ple-
cat, ieri-dimineaþã, spre Bucureºti,
pentru a discuta problemele orta-
cilor cu o comisie ministerialã,
dupã ce delegaþia din Capitalã,
anunþatã cã va sosi joi seara în
Valea Jiului, nu a mai ajuns. „Vom
mai discuta o datã ºi sperãm sã
fim înþeleºi. Avem de partea noas-
trã legea, nu vrem nimic ilegal, nu
facem nimic ilegal ºi, sã fim bine
înþeleºi, noi nu cerem mãriri sala-
riale împotriva cadrului legal. Di-
ferenþa la salariu de care se tot
vorbeºte reprezintã doar un plus
financiar care susþine litera legii,
adicã sporul de pericol, care, în
contractul colectiv de muncã, este
la nivelul salariului minim brut pe

Minerii au întrerupt protestul ºi ºi-au
trimis liderii la Bucureºti, la negocieri

UNPR vrea sã propunã un can-
didat independent la Primãria Ca-
pitalei, printre opþiunile din acest
moment fiind Florin Georgescu,
prim-viceguvernator al BNR, ºi
consultantul Cozmin Guºã (foto),
au declarat surse din cadrul coa-

UNPR in tenþ ioneazã  sã  p ropunã  un
independent  l a  P r imãr ia  Cap i ta le i

economie. Când salariul minim pe
economie a crescut, sporul nos-
tru nu a fost modificat. Despre
acest lucru tot vorbim ºi de ace-
ea cerem sã fie respectatã legea”,
a spus Petre Nica, preºedintele
Sindicatului „Muntele”. Pânã
când negocierile de la Bucureºti
se vor finaliza, minerii nu vor
protesta, aceºtia fiind trimiºi aca-
sã de la unitãþile miniere. Minis-
terul Economiei arãta, joi, într-
un comunicat, cã minerii din Va-
lea Jiului care lucreazã la minele
viabile Lonea, Livezeni, Lupeni ºi
Vulcan, ale Companiei Naþionale
a Huilei, ar putea primi o majora-
re cu 100 de lei a sporului de
condiþii grele dupã formarea Com-
plexului Energetic Hunedoara,
programatã pentru luna mai.

liþiei de guvernãmânt. „Pe lângã
caracteristicile de independenþã
politicã ºi profesionalism, un alt
avantaj al celor doi în competiþia
cu Oprescu este cel legat de le-
gãturile trainice cu structura
PSD, ce le-ar permite inclusiv

cooptarea unor voturi
din zona USL, cei doi
ocupând în trecut func-
þii de conducere în par-
tid”, au explicat sursele
citate. Potrivit acestora,
sondajele de opinie ºi
analizele sociologice ara-
tã cã un independent
profesionist, cu un pro-
fil public bine conturat,
ar avea ºanse mari de a-
l detrona pe actualul pri-
mar, Sorin Oprescu.

O creºtere cu 16% a salariilor
bugetarilor, de la 1 iunie 2012, ar
avea un impact bugetar de douã
miliarde de lei, a declarat, ieri, mi-
nistrul Finanþelor, Bogdan Drãgoi
(foto), la o conferinþã de presã.
Cea de-a doua variantã luatã în
calcul de Cabinetul Ungureanu, de
scãdere a CAS cu 5 puncte pro-
centuale, ar avea un impact de 2,3
miliarde lei. Drept urmare, oficia-
lul MFP a precizat cã se analizeazã
mai multe scenarii, inclusiv com-
binarea celor douã mãsuri, însã
acestea depind de rezultatele eco-
nomice ale primului trimestru,
esenþialã fiind menþinerea þintei de
deficit pentru acest an, de 1,9%
din PIB. Pânã la luarea unei decizii
cu privire la creºterea veniturilor
însã, Bogdan Drãgoi a anunþat cã
economia s-ar putea contracta în
primul trimestru comparativ cu
ultimul trimestru din 2011, din ca-

uza condiþiilor meteo, ceea ce va
echivala cu intrarea în recesiune
tehnicã: „În trimestrul întâi avem,
din pãcate, aceastã neºansã a vre-
mii, iar economia se pare cã se va
contracta faþã de ultimul trimestru
din 2011, dar nu pentru cã s-a re-
dus economia sau cererea, ci pen-
tru cã nu s-a putut livra efectiv.
Tehnic, este posibil sã intrãm în
recesiune în primul trimestru, dar,
anualizat, vom avea creºtere (...)
Faþã de primul trimestru din 2011
estimãm o creºtere cu 1,5 - 2%”.

Opoziþia a reacþionat imediat,
declarând, prin vocea co-preºedin-
telui USL Victor Ponta, care a de-
clarat ieri, într-o conferinþã de pre-
sã la Cluj, cã „dacã actualul Gu-
vern Ungureanu va veni în Parla-
ment cu o modificare legislativã
privind creºterea salariilor bugeta-
rilor, pentru cã este nevoie de mo-
dificarea mai multor legi pentru asta,

sigur cã o vom sprijini, pentru cã
dau înapoi ce le-a luat preºedintele
Traian Bãsescu. Dacã vorbim din
punct de vedere economic, opþiu-
nea noastrã ar fi pentru reducerea
contribuþiei de asigurãri sociale la
angajator. Este o mãsurã
echitabilã, care se aplicã
ºi celor din zona privatã,
una neinflaþionistã”.

Potrivit unor surse ofi-
ciale, premierul Mihai
Rãzvan Ungureanu i-a
transmis ºi guvernatoru-
lui BNR, Mugur Isãres-
cu, cã intenþioneazã sã
majoreze salariile buge-
tarilor, la întâlnirea pe
care au avut-o ieri, la
Palatul Victoria, ºi care
a durat peste douã ore.
„Premierul i-a spus gu-
vernatorului BNR cã va
mãri salariile, dar cã încã

nu ºtie cu cât, guvernatorul (...)
spunându-i doar cã, în acest caz,
este vorba exclusiv de opþiunea
Guvernului ºi cã pe el îl interesea-
zã sã creascã consumul în econo-
mie”, au declarat sursele.

Creºterea cu 16% a salariilor bugetarilor, susþinutã ºi de opoziþie
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Autoritãþile locale au lansat, în
mare secret, o nouã licitaþie care vi-
zeazã lucrãrile de la pasajul suprate-
ran din Valea Vlãicii. Este vorba de o
sumã de 779.998 de lei, echivalentul
a 1,81 milioane de euro, de care con-
strucþia are nevoie pentru a putea fi
terminatã la timp. În documentele
postate în sistemul electronic de achi-
ziþii publice, Primãria Craiova nu ofe-
rã mai multe amãnunte referitoare la
lucrãrile pentru care sunt aceºti bani,
precizând doar cã este
vorba de finanþarea unor
“construcþii de poduri
rutiere ºi de drumuri”.
Autoritãþile locale au im-
pus ºi douã criterii, unul
care prevede ca oferta cu
un preþ mai mic sã fie de-
claratã câºtigãtoare ºi
altul care stabileºte cã lu-
crarea sã nu fie subcon-
tractatã apoi unui alt
agent economic.
SCT Bucureºti

mai ia o porþie
O singurã firmã ºi-a

depus oferta ºi ea a fost

PasajulPasajulPasajulPasajulPasajul suprateran suprateran suprateran suprateran suprateran are nevoie are nevoie are nevoie are nevoie are nevoie
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Lucrãrile la pasajul suprate-
ran de la kilometrul zero al Cra-
iovei au nevoie de o suplimenta-
re de fonduri de aproximativ 1,8
milioane de euro. SCT Bucureºti,

firma care lucreazã pe ºantierul
din Valea Vlãicii, a mai primit un
adaos de bani printr-un act adi-
þional care a fost întocmit în vara
anului trecut.

declaratã câºtigãtoare. Este vorba de
SCT Bucureºti, firma care deja lucrea-
zã pe ºantierul din Valea Vlãicii. Din
datele postate de municipalitate mai
reiese cã aceastã societate nu se aflã
la prima tranºã de bani primitã sub
formã de suplimentare. Contractul de
execuþie iniþial a fost semnat în mar-
tie 2011, pe o sumã de 40,4 milioane
de lei, cu asocierea de firme SCT Bu-
cureºti ºi Erpia Craiova. Dupã cinci
luni de derulare a contractului, Pri-

mãria Craiova a încheiat un act adiþi-
onal cu cele douã societãþi pentru
suma de 87.353 de lei, echivalentul a
20.300 de euro. ªi atunci, ca ºi acum,
s-a motivat cã este nevoie de o su-
plimentare de fonduri pentru execu-
þia pasajului, fãrã însã a detalia pen-
tru ce categorie de lucrãri.

Licitaþie în stand-by
la pasajul subteran
Celãlalt pasaj al Craiovei, pasajul
suprateran care este proiectat sã
se realizeze pe sub bulevardul
“Arieº”, are probleme cu li-
citaþia. Contractul de execu-
þie a lucrãrilor, care ar urma
sã se facã pe o distanþã de
405,32 de metri, a fost lansat
pe SEAP în septembrie 2011.
Licitaþia ar fi trebuit sã fie ad-
judecatã la sfârºitul lunii ia-
nuarie 2012, termenul-limitã
pentru deschiderea ofertelor.
Pânã acum, autoritãþile nu au
dat nici un câºtigãtor în
acest sens. La ultima sa con-
ferinþã de presã, primarul An-
tonie Solomon a recunoscut
cã sunt probleme cu acest

pasaj, fãrã a preciza de ce naturã, ºi
cã acestea vor face ca ºantierul sã
fie început, probabil, cu o întârziere
de douã sau trei luni. Acest contract
are o valoare de 44,74 milioane de
lei, echivalentul a 1 milion de euro.
Se cautã un constructor

ºi pentru Water Park
Alte douã mari lucrãri, finanþate

tot pe fonduri europene, se aflã în

faza de licitaþie. Complexul Water
Park, care se va construi pe locul
fostului ºtrand din Parcul Tinere-
tului, a fost lansat în SEAP la înce-
putul lunii februarie ºi trebuie sã
fie adjudecat pe data de 26 martie,
când vor fi deschise ofertele. Va-
loarea lucrãrilor este de 66 milioa-
ne de lei, echivalentul a 15,35 mili-
oane de euro, iar execuþia ar trebui
sã fie atribuitã firmei de construcþii

care va da un preþ mai
scãzut. Cea mai recen-
tã lucrare este reabili-
tarea infrastructurii de
transport din Craiova.
Licitaþia a fost lansatã
la sfârºitul lunii februa-
rie ºi trebuie sã fie ad-
judecatã la începutul
lui aprilie. Valoarea
contractului este esti-
matã la suma de 47,16
milioane de lei, echiva-
lentul a 10,96 milioane
de euro.
LAURA MOÞÎRLICHE

Mai mulþi angajaþi ai Spitalului Clinic Muni-
cipal Filantropia din Craiova ºi-au amintit cã ne
aflãm în perioada Postului Mare, aºa cum este
cunoscut Postul Paºtelui în tradiþia creºtin-or-
todoxã, ºi au decis sã contribuie financiar pen-
tru reabilitarea ºi dotarea lãcaºului de cult din
spatele maternitãþii. Decizia lor vine în contex-
tul în care bugetul unitãþii sanitare a avut mult
de suferit pe fondul acumulãrii unei datorii is-
torice de aproape 4 milioane de lei, ce nu permi-
te prea multe reparaþii. Cota de 2% din impozi-

tul pe venit este, aºadar, una dintre puþinele
soluþii de reabilitare a capelei, mai ales în con-
textul în care prin prioritãþile de anul acesta fi-
gureazã repararea unor clãdiri în care primesc
îngrijiri medicale bolnavii.

ªi managerul spitalului a donat 2%
pentru capelã

Chiar ºi managerul unitãþii sanitare, asisten-
tul universitar doctor George Bogdan Ungu-

Peste 100 de angajaþi ai Spitalului Filantropia din Craiova au decis sã
direcþioneze 2% din impozitul pe venit în scopul reabilitãrii capelei care

deserveºte unitãþii sanitare. Medici, ºefi de secþie, asistenþi medicali ºi chiar
angajaþi din cadrul personalului auxiliar au fost de acord sã contribuie prin

cota de 2% la reabilitarea lãcaºului de cult.
reanu, a ales sã direcþioneze cota de 2% din
impozitul datorat statului cãtre capela „Sfântul
Pantelimon”. „ªi eu tot pentru capelã m-am ho-
tãrât sã dau aceºti bani, pentru cã, în fond, îi
dãm Bisericii ºi trebuie sã avem grijã de sufletul
nostru. Le mulþumesc colegilor cã sprijinã ca-
pela spitalului, este un lucru foarte bun ceea ce
au fãcut”, a declarat managerul Spitalului Fi-
lantropia. Preotul Adrian Claudiu Pîrvu, care
slujeºte la Capela „Sfântul Pantelimon”, a adã-
ugat cã banii strânºi vor fi folosiþi pentru a aduce

unele îmbunãtãþiri la sistemul de so-
norizare existent în lãcaºul de cult ºi
pentru reparaþii ulterioare.

Ce reprezintã cota de 2%?
Normele metodologice privind di-

recþionarea unui procent de 2% din
impozitul pe venit au fost publicate
în Monitorul Oficial în februarie 2008.
Astfel, fiecare contribuabil are posi-
bilitatea sã direcþioneze suma repre-
zentând 2% din venitul net anual im-
pozabil cãtre o organizaþie non-pro-
fit aleasã de el.

Existã numeroase domenii care pot fi sprijini-
te prin aceastã contribuþie, începând cu catego-
rii defavorizate precum ºomerii, persoanele fãrã
nici un fel de venit sau persoanele cu handicap,
dar ºi domenii precum cultura sau protecþia me-
diului. Orice salariat are, astfel, satisfacþia de a fi
util comunitãþii din care face parte. Trebuie ºtiut
faptul cã direcþionarea acestui procent din venit
reprezintã o opþiune ºi nu o obligaþie.

RADU ILICEANU

Dupã ce proiectul propus iniþial a fost re-
tras cu scandal la începutul acestui an, repre-
zentanþii Ministerul Sãnãtãþii au elaborat un
calendar de întâlniri cu partenerii de dialog
din sistem de la care sunt aºteptate propuneri
concrete cu privire la modul de organizare a
asigurãrilor de sãnãtate, cel de funcþionare al
unitãþilor sanitare, dar ºi de asigurare a calitã-
þii serviciilor medicale.

În timpul discuþiilor, reprezentanþii sindica-
telor ºi-au arãtat disponibilitatea de a partici-
pa la elaborarea noii legislaþii din domeniul
sanitar. Aceºtia au arãtat cã sunt interesaþi ca
legea sã garanteze drepturile angajaþilor din
sistem.

Propuneri pentru
modificarea
pachetului bazal
de servicii

Pe de altã parte, tot sãptãmâ-
na aceasta, autoritãþile sanitare
au anunþat cã, în acest moment,
sunt în faza de reorganizare ºi re-
gândire a pachetului bazal de
servicii medicale. Astfel, toate
medicamentele existente în pre-
zent pe listele de medicamente
compensate ºi gratuite vor rãmâ-
ne în continuare pe aceste liste.
Potrivit oficialilor din Sãnãtate,
schimbarea constã, în principiu,
în modul de recomandare a unei
serii de medicamente pentru tra-
tamentul pacienþilor. Practic,

Dezbateri pentru o nouã
Lege a Sãnãtãþii

Sãptãmâna aceasta a venit rândul sindicaliºtilor sã fie invitaþi
la discuþii pe marginea unui proiect de lege care sã
reglementeze organizarea ºi funcþionarea sistemului sanitar.

noutatea adusã pachetului de bazã este aceea
cã, pentru a putea fi decontate, mai multe me-
dicamente care în prezent sunt prescrise pen-
tru afecþiuni în care nu au indicaþie terapeuti-
cã în autorizaþia de punere pe piaþã a producã-
torului, vor trebui prescrise numai pentru in-
dicaþiile terapeutice din aceastã  autorizaþie.

O altã modificare o reprezintã grupa de me-
dicamente pentru care nu existã dovezi ºtiin-
þifice clare privind raportul risc ºi beneficiu
în anumite afecþiuni. Potrivit autoritãþilor sa-
nitare revizuirea pachetului urmãreºte asigu-
rarea unui echilibru între venituri ºi cheltuieli
pentru eliminarea surselor de producere a
arieratelor din Sãnãtate.

RADU ILICEANU
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Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat, ieri, cã a fost pus în exe-
cutare mandatul de arestare pre-
ventivã emis de Tribunalul Dolj pe
numele lui Laurenþiu Vlãduþ, de
32 de ani, din Craiova, cercetat
pentru sãvârºirea de infracþiuni
informatice, acesta fiind încarce-
rat în arestul inspectoratului. Bãr-
batul era dat în urmãrire interna-
þionalã de pe 8 noiembrie 2010,
întrucât pe numele sãu fusese
emis anterior mandat de aresta-
re preventivã în lipsã, de cãtre
Tribunalul Dolj, la solicitarea pro-
curorilor DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova. Procurorii ce-
ruserã mandat pe numele lui Vlã-
duþ, acesta fiind cercetat într-un
dosar vizând comiterea de infrac-
þiuni privind comerþul electronic,
în urma cercetãrilor stabilindu-se
cã fiul adjunctului comandatului
Poliþiei Calafat era chiar coordo-
natorul unei reþele de falsificatori
de carduri.

Reamintim cã la mijlocul lunii
august 2010, poliþiºtii ºi procuro-
rii de crimã organizatã craioveni
au declanºat o operaþiune de des-
tructurare a unui grup de per-
soane ce avea ca preocupãri fal-
sificarea cardurilor bancare ºi
utilizarea acestora pe teritoriul
Italiei, dar ºi statului Vatican,
pentru retrageri frauduloase de
numerar de la bancomate, coor-

donatorul reþelei fiind chiar fiul
adjunctului ºefului Poliþiei muni-
cipiului Calafat, Laurenþiu Vlã-
duþ zis Lari. Dupã ce Iulian
Gheorghiu, de 28 de ani, din Ga-
laþi, a fost reþinut în Gara Craio-
va, cu aparaturã de clonat car-
duri asupra sa, au fost efectuate
opt percheziþii domiciliare, în
urma cãrora au fost descoperite
ºi ridicate dispozitive de falsifi-
cat carduri confecþionate artiza-
nal, stick-uri de memorie ºi
10.000 de euro. Mai multe per-
soane au fost conduse la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, însã oamenii legii n-au
reuºit sã punã mâna pe Lauren-
þiu Ion Vlãduþ, fiul comisarului

Victor Vlãduþ, despre care exis-
tau date cã s-ar afla în Italia.
Adrian Constantin Tiugan, Cornel
Constantin Stroilã ºi Iulian Gheor-
ghiu au primit mandate de aresta-
re preventivã pentru 29 de zile, ul-
terior fiind emis mandat în lipsã ºi
pentru Laurenþiu Ion Vlãduþ.

În noiembrie 2010, procurorii
au trimis în judecatã ºase per-
soane în acest dosar, pentru con-
stituire de grup infracþional or-
ganizat, acces fãrã drept la un
sistem informatic, falsificarea in-
strumentelor de platã electroni-
cã, deþinerea de echipamente
hardware ºi software, în vede-
rea falsificãrii instrumentelor de
platã electronicã ºi efectuarea

de operaþiuni financiare fraudu-
loase. Este vorba despre Iulian
Gheorghiu, Adrian Constantin
Tiugan, Cornel Constantin Stroi-
lã, Mihail Adrian Amariei, Lau-
renþiu Ion Vlãduþ ºi soþia sa, Flori
Vlãduþ (fostã Sandu).

Pedepse între 2 ºi 6 ani
de închisoare

Iulian Gheorghiu ºi Adrian
Constantin Tiugan au fost con-
damnaþi, în ianuarie 2011, la câte
doi ani ºi ºase luni de închisoa-
re. Ambii au declarat apel, iar în
luna octombrie 2011, Curtea de
Apel Craiova le-a admis acþiu-
nile ºi a dispus suspendarea sub
supraveghere a pedepselor pri-
mite de aceºtia la Tribunal. De-
cizia Curþii de Apel Craiova a
fost atacatã atât de procurorii
DIICOT Craiova, cât ºi de Tiu-
gan, în acest moment recursul
fiind pe rolul Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie.

 Cu privire la inculpaþii Lauren-
þiu ºi Flori Vlãduþ, Stroilã ºi Ama-
riei s-a dispus disjungerea cauzei,
iar procesul a continuat la Tribu-
nalul Dolj, pânã pe 19 decembrie
2011. Atunci judecãtorii l-au con-
damnat pe coordonatorul reþelei,
Laurenþiu Ion Vlãduþ, la o pe-
deapsã de 5 ani închisoare, aces-
ta fiind judecat ºi condamnat în
lipsã. Soþia sa, Flori, a primit o
pedeapsã de 3 ani închisoare, la
fel ca Mihail Adrian Amariei. Cu
pedeapsa cea mai grea s-a ales
Cornel Stroilã, care are de exe-
cutat, în total, 6 ani de detenþie,
asta pentru cã i s-a revocat sus-
pendarea condiþionatã a unei pe-
depse de trei ani la care a fost
condamnat în anul 2007 de Jude-
cãtoria Craiova. Apel au decla-
rat doar apãrãtorii soþilor Vlãduþ
ºi al lui Stroilã, cauza judecându-
se la Curtea de Apel Craiova,
unde s-a stabilit urmãtorul termen
pentru 9 aprilie a.c..

Laurenþiu Vlãduþ, de 32 de ani, fiul adjunc-
tului comandantului Poliþiei Calafat, a ajuns
în arestul IPJ Dolj, joi seara. Tânãrul, care
era fugit din þarã de aproape doi ani, fiind
dat în urmãrire internaþionalã de pe 8 noiem-
brie 2010, a revenit în þarã ºi s-a prezentat

Fiul adjunctului Poliþiei Calafat a ajuns în arestFiul adjunctului Poliþiei Calafat a ajuns în arestFiul adjunctului Poliþiei Calafat a ajuns în arestFiul adjunctului Poliþiei Calafat a ajuns în arestFiul adjunctului Poliþiei Calafat a ajuns în arest
Condamnat, în lipsã, la 5 ani de detenþie,

cu tot cu bagaje la Poliþie. Bãrbatul a fost
condamnat în lipsã, în decembrie 2011, la 5
ani de închisoare pentru constituire de grup
infracþional organizat ºi fraude informatice,
apãrãtorii lui au formulat apel, cauza fiind
acum pe rolul Curþii de Apel Craiova.

Detaºamentul 1 Pompieri Craiova a intervenit, ieri,
cu echipa pirotehnicã, pentru ridicarea unui proiectil
exploziv de calibrul 75 mm, fãrã focos, în satul Preaj-
ba, comuna Malu Mare. Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj,
proiectilul a fost descoperit în urma unor sãpãturi
pentru o fosã septicã, în curtea unei femei din locali-
tate. În timpul operaþiunilor de ridicare, transport ºi
depozitare nu s-au înregistrat nici un fel de proble-
me, însã reprezentanþii ISU Dolj avertizeazã cã, atunci
când se descoperã muniþie neexplodatã, aceasta sã
nu fie miºcatã, lovitã sau sã se încerce demontarea
focosului, indicat fiind sã fie sesizatã unitatea sau sã
se apeleze numãrul de urgenþã 112.

Proiectil exploziv descoperit în Malu Mare

Poliþiºtii Serviciului de Investigare a Fraudelor împreunã
cu lucrãtori ai Secþiilor de Poliþie din Craiova ºi ai Biroului
Rutier au organizat, ieri-dimineaþã, o acþiune în complexul
comercial “Marlorex” din Craiova, pentru prevenirea ºi
combaterea evaziunii fiscale. Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cadrul activitãþilor desfãºurate poliþiºtii au verificat
legalitatea funcþionãrii ºi a activitãþilor comerciale desfãºu-
rate la 52 de agenþi economici ºi au controlat 23 de autotu-
risme, iar pentru cele 15 abateri de naturã contravenþionalã
constatate au aplicat amenzi în sumã de 23.000 de lei. În
plus, au fost ridicate în vederea confiscãrii bunuri în valoa-
re de 5.700 de lei. Unul dintre cei sancþionaþi în timpul aces-
tei acþiuni a fost Mirel Manafu, de 25 de ani, din Dãbuleni,
depistat în incinta centrului comercial cu autoturismul plin
de mãrfuri diverse (produse alimentare preambalate, fruc-
te, legume etc.) pentru care nu avea documente de prove-

Razie printre comercianþii din “Marlorex”

Lucrãtorii Secþiei 11 Poliþie
Ruralã Bechet au fost sesizaþi,
în cursul zilei de joi, de adminis-
tratorul unei societãþi comerciale
din Craiova cã, în perioada 1-8
martie a.c., i-a fost sustras, de
la o fostã cramã din comuna
Sadova, un rezervor din fibrã de
sticlã cu capacitatea de 40 de
tone, în valoare de 33.000 de lei.
Poliþiºtii au ajuns la faþa locului,
au demarat verificãrile ºi au reu-
ºit sã-l identifice pe autorul fur-
tului, Constantin S., de 35 de ani,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

A furat un rezervor

din comuna Ostroveni. “Din pri-
mele cercetãri a rezultat faptul
cã suspectul a secþionat rezer-
vorul din fibrã de sticlã în douã
bucãþi, pe care, ulterior, le-a
transportat la domiciliu, unde au
fost gãsite de poliþiºti. Pe nume-
le celui în cauzã au fost întoc-
mite acte premergãtoare înce-
perii urmãririi penale sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de furt
calificat”, a declarat agent Ame-
lia Cãprãrin, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

nienþã. Acesta a fost sancþionat contravenþional cu amendã
în valoare de 1.500 de lei, iar mãrfurile i-au fost confiscate.
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Consiliile
Judeþene
au fãcut

eforturi pentru
a asigura banii
de cofinanþare

Potrivit preºedintelui Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, prin proiectul
“Îmbunãtãþirea dotãrii
cu echipamente a ba-
ze lor  opera þ iona le
pentru intervenþii în
situaþii de urgenþã în
Regiunea  Sud-Vest
Oltenia” au fost achi-
ziþionate 44 de echi-
pamente  spec ia le ,
care au fost distribui-
te în cele cinci judeþe
din regiunea Oltenia.
Acestea sunt: 21 de
autospeciale pentru
lucrul cu apã ºi spu-
mã, 15 autospeciale
complexe de interven-
þ ie ,  descarcerare º i
acordarea asistenþei
medicale de urgenþã ºi
douã autospeciale de cercetare
în caz de accident nuclear, chi-
mic, biologic sau radiologic. În
luna mai a acestui an se aºteap-
tã încã cinci autospeciale pen-
tru descarcerãri      grele.

“În urmã cu mai bine de doi
ani, ne întâlneam toþi preºedin-
þii de Consilii Judeþene din re-
giunea Oltenia, împreunã cu
directorul ADR Oltenia, pentru

Echipamente în valoare de 12 milioaneEchipamente în valoare de 12 milioaneEchipamente în valoare de 12 milioaneEchipamente în valoare de 12 milioaneEchipamente în valoare de 12 milioane
de euro la ISU Olteniade euro la ISU Olteniade euro la ISU Olteniade euro la ISU Olteniade euro la ISU Oltenia

Inspectoratele pentru Situaþii de Urgenþã
din cele cinci judeþe din Oltenia – Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea – au fost dotate cu
echipamente în valoare de aproximativ 12 mi-
lioane de euro. Dotãrile au fost fãcute în baza
unui proiect finanþat prin Programul Operaþi-
onal Regional ºi realizat de Asociaþia de Dez-
voltare Intercomunitarã/ADI/Sud-Vest „Olte-
nia”. Lucrul acesta a fost posibil în urma unui
program pe fonduri europene pentru dotarea
Inspectoratelor pentru Situaþii de Urgenþã,
contractat de preºedinþii de Consilii Judeþene

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

a face primul proiect regional,
care s-a concretizat într-o aso-
ciaþie în care lider a devenit ju-
deþul Dolj. Astfel, au fost ac-
cesate circa 12 milioane de
euro. Am abordat o problemã
specialã care existã în toate ju-
deþele din regiunea Oltenia, mã
refer la baza materialã precarã
din domeniul situaþiilor de ur-
genþã. În aceastã perioadã am

reuºit sã accesãm cele aproa-
pe 12 milioane de euro, fonduri
cu care au fost achiziþionate
44 de maºini speciale. De ase-
menea, la nivelul întregii re-
giuni urmeazã sã se creeze un
centru mobil pentru intervenþii
la situaþii absolut speciale, la
dezastre, pentru comandã, pen-
tru control. Prin acest program
am achiziþionat 21 de autospe-
ciale pentru lucrul cu apã ºi

spumã, marca Mercedes, aºa
cum se gãsesc ºi în capitalele
importante ale Europei, 15 au-
tospeciale complexe de inter-
venþie, descarcerare ºi acorda-
rea asistenþei medicale de ur-
genþã – câte trei pentru fieca-
re judeþ –, precum ºi douã au-
tospeciale de cercetare în caz
de accident nuclear, chimic, bi-
ologic sau radiologic. În luna

mai  a  aces tu i
an urmeazã sã
fie livrate încã
cinci  autospe-
ciale pentru des-
carcerãri grele.
Au rãmas ceva
bani  din  acest
program, circa
5  mi l ioane  de
euro, ºi din nou
cele cinci jude-
þe  î º i  vor  da
mâna pentru a
lua aceºti bani.
Vom achiziþiona
scãr i  de  pom-
pieri ºi maºini de
SMURD.  Tre-
buie ºtiut cã din-

colo de banii care vin de la Uni-
unea Europeanã, Consiliile Ju-
deþene au fãcut eforturi pen-
tru a asigura banii de cofinan-
þare”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

“Scade timpul
de intervenþie”

Beneficiarii echipamentelor,
reprezentanþii ISU „Oltenia”,

din cele cinci judeþe ale regiunii, Consiliul Ju-
deþean Dolj fiind lider de proiect. Astfel, 44
de instalaþii speciale au ajuns în cele cinci ju-
deþe alte Olteniei – 21 de maºini pentru inter-
venþie cu apã ºi spumã, 15 maºini speciale, 3
maºini de intervenþii la incidente de naturã bi-
ologicã, nuclearã, 5 maºini pentru descarce-
rãri grele ºi alte tipuri de maºini de interven-
þii la accidente în mod special, dotãrile cu echi-
pamente fiind fãcute încã din luna septembrie
a anului 2011, când a fost achiziþionatã prima
tranºã de autospeciale.

Ion Câlea, preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea:

“Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã Vâlcea avea pânã acum o
dotare care nu mai corespundea
cerinþelor de intervenþie într-un
timp foarte scurt. Echipamentul
care a ajuns în judeþul Vâlcea va-
loreazã aproximativ 11 milioane de
lei, mai exact sunt nouã autospe-
ciale. Extrem de necesarã era auto-
speciala pentru descarcerãri grele,
dat fiind faptul cã în judeþul Vâl-
cea avem în curs de implementare
un obiectiv deosebit de important,
reabilitarea infrastructurii turistice.
Sunt cinci pârtii de schi, cu o lun-
gime de aproape 9 km, unde în
mod sigur vor avea loc accidente,
aºa cã dotarea cu echipament per-
formant era absolut necesarã”.

Încã zece echipamente urmeazã sã fie achiziþionate
“Îmbunãtãþirea dotãrii cu echipamente a bazelor operaþionale pentru

intervenþii în situaþii de urgenþã în Regiunea Sud-Vest Oltenia este primul
proiect cu vocaþie regionalã. S-a constituit o asociaþie pentru dezvoltarea
intercomunitarã, este un început pentru viitoarele proiecte cu vocaþie
regionalã, sunt douã aplicaþii. Pânã acum au fost achiziþionate 44 de echi-
pamente, iar în total vor fi 54 pe toate categoriile de lucru. Cu cea de-a
doua aplicaþie suntem în evaluare, probabil în vara acestui an va fi con-
tractatã ºi suma de aproximativ 5 milioane de euro cu care se vor achizi-
þiona celelalte zece echipamente. De astãzi, 19 localitãþi din regiunea Ol-
tenia vor beneficia de maºini care sunt configurate extrem de modern.
Este vorba de Craiova, Calafat, Bãileºti, Segarcea, Târgu Jiu, Motru,
Turceni, Novaci. Drobeta-Turnu Severin, Vânju Mare, Strehaia, Slatina,
Scorniceºti, Balº, Corabia, Râmnicu Vâlcea, Drãgãºani ºi Brezoi. Scopul
proiectului a fost acela de reducere a timpului de intervenþie de la 35-45
de minute la 12 minute în mediul rural ºi de la 20 de minute la 6-8 minute
în mediul urban. Toate aceste lucruri se fac în beneficiul cetãþenilor ºi ne
bucurãm cã programul operaþional regional contribuie din plin pentru
dezvoltarea regiunii noastre”, a declarat Marilena Bogheanu, directorul
Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia.

apreciazã achiziþionarea echi-
pamentelor, susþinând cã ast-
fel viaþa locuitorilor din Olte-
nia devine mai sigurã. “Prin ast-

Ion Cãlinoiu, preºedintele
Consiliului Judeþean Gorj:

“Prin aceastã colaborare a Con-
siliilor Judeþene din regiunea Olte-
nia, am arãtat foarte clar cã atunci
când ne asociem avem ºi eficien-
þã, iar descentralizarea unui servi-
ciu aduce administraþia publicã mai
aproape de nevoile cetãþenilor. Tre-
buie ºtiut cã dacã nu se întâmpla
aceastã descentralizare nu am fi
putut accesa programul prin care
am achiziþionat echipamentul de
dotare a ISU Oltenia. Pentru cã a
existat colaborare ºi armonie între
noi, iatã cã am reuºit sã achiziþio-
nãm echipamente performante
care vin, în primul rând, în spriji-
nul cetãþenilor”.

fel de dotãri creºte foarte mult
gradul de siguranþã a cetãþea-
nului. Achiziþionarea acestei
tehnici noi ne ajutã foarte mult
în operaþiunile noastre de sal-
vare a vieþilor omeneºti ºi a bu-
nurilor materiale. În general,
Inspectoratele pentru Situaþii
de Urgenþã au tehnicã învechi-
tã, parcul de autospeciale era
atât de învechit încât întreaga
duratã de folosinþã era depãºi-
tã, chiar dublatã. Colegii mei
vor avea siguranþã în folosire,
nu vor exista situaþii în care sã
fie victime atunci când folosesc
aceste utilaje, creºte ºi gradul
nostru de protecþie. Având în
vedere cã este ºi bazã regiona-
lã, judeþul Dolj a beneficiat de
mai multe autospeciale. Timpul
de intervenþie în localitãþile în-
depãrtate se va micºora”, a de-
clarat  colonelul Alexandru
Pãsãricã.
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Fraunhofer IPA, alãturi de
Steinbeis Danube Centre ºi Micro-
electronica, au lansat, ieri, la Craio-
va, primul proiect realizat prin par-
teneriat public-privat în domeniul
transferului tehnologic: „Sprin-
gboard for the Romanian indus-
trial manufacturing – Starting up
a Territorial Technology Trans-
fer”. Acesta se desfãºoarã sub egi-
da Strategiei Uniunii Europene pen-
tru Dezvoltarea Þãrilor Dunãrene,
care implicã repartizarea a 100 de
miliarde de euro pentru dezvoltarea
acestor þãri. Lansarea oficialã a pro-
iectului a avut loc la Bucureºti, pe
data de 6 martie. Simina Fulga, ma-
nagerul de proiect, a precizat cã sco-
pul acestui proiect îl reprezintã rea-
lizarea de transfer tehnologic în in-

Europa investeºte 100 de miliarde de euro în regiunea dunãreanã

dustria de producþie, cu scopul în-
cheierii cercului prosperitãþii socio-
economice dupã modelul Fraunho-
fer, susþinutã în mod direct de Stra-
tegia Platformei Tehnologice Euro-
pee – ManuFuture. „Acest partene-
riat public-privat este o premierã
pentru România în ceea ce priveºte
pãrþile implicate. Pânã în prezent,
parteneriatele încheiate în baza Le-
gii nr. 178/2010 au implicat statul
român ca partener public ºi firmele
din strãinãtate ca investitori privaþi.
În cazul de faþã, este vorba de o in-
versare de roluri, întrucât o firmã cu
capital majoritar deþinut de statul
german, Fraunhofer IPA, iniþiazã un
proiect în care atrage o firmã româ-
neascã cu capital privat – Microe-
lectronica”, a precizat Simina Fulga.

100 de participanþi
Proiectul se desfãºoarã în cadrul

unei serii de douã sesiuni de lucru, în
patru teritorii ale României – Bucu-
reºti, Craiova, Timiºoara ºi Sibiu, iar
activitãþile se deruleazã în intervalul
martie-mai 2012. „Cei 100 de partici-
panþi atent selectaþi provin din trei me-
dii diferite: firme de producþie 100%
româneºti, Universitãþi (catedre cu
profil de tehnici de producþie ºi auto-
matizãri, electrotehnicã) ºi Institute de
cercetare aplicatã. Ca urmare a impli-
cãrii în proiect, aceºtia vor avea câte-
va beneficii substanþiale. Gabriel Vlã-
duþ, preºedintele Asociaþiei Române
pentru Transfer Tehnologic ºi Inova-
re, prezent la eveniment, a precizat cã
pentru firme proiectul acþioneazã în
vederea creºterii nivelului de inovare
prin cooperare cu cercetarea funda-
mentalã ºi aplicatã, realizãrii de trans-
fer tehnologic ºi îmbunãtãþirii imagi-
nii ca urmare a aportului direct la dez-
voltarea societãþii prin nivelul ridicat
de inovare. „Cercetarea ºi inovarea
alãturi de promovare încep sã dea roa-
de ºi se vor vedea ulterior ºi rezulta-
tele aplicate în practicã. De trei ani
încercãm alãturi de Fraunhofer ºi în
România sã se poatã face ceva. În urmã
cu trei ani, Craiova nu se afla pe hartã
când se vorbea de inovare; acum, Cra-
iova este al patrulea oraº din punctul
de vedere al acestui potenþial. Trebu-
ie sã investim în cercetare, cã doar aºa
se poate crea competitivitate. Nu în
mod întâmplãtor Fraunhofer IPA este

un institut campion în ceea ce priveº-
te noua tehnologie. Nu întâmplãtor
alãturi de Fraunhofer IPA se aflã ma-
rele Steinbels-Innovaionszentrum. ªi
nu întâmplãtor se aflã ºi Oltenia, re-
giunea cu cea mai mare graniþã la Du-
nãre”, a mai spus Gabriel Vlãduþ.

Schiþe de proiecte
Universitãþile vor beneficia de creº-

terea gradului de colaborare cu indus-
tria, îmbunãtãþirea nivelului academic
prin adaptarea temelor la cerinþele
industriei ºi de input direct din nece-
sitãþile industriei, aºa încât sã poatã
stabili noi direcþii ºi teme de cerceta-
re. „Pentru institutele de cercetare,
proiectul vizeazã aprofundarea teme-
lor existente în funcþie de cerinþele
industriei, identificarea de noi dome-
nii de aplicare în industrie a rezultate-

lor deja existente, deducerea de noi
teme de cercetare aplicatã ºi îmbunã-
tãþirea integrãrii între cercetarea fun-
damentalã ºi industrie”, a precizat ing.
Gabriel Vlãduþ.

În cadrul primei sesiuni de lucru
din Craiova s-a fãcut o prezentare a
Fraunhofer-Gessellschaft, care a fost
imediat urmatã de prezentarea firme-
lor, universitãþilor ºi institutelor de
cercetare. „Pentru cea de-a doua se-
siune de lucru, pe baza informaþiilor
obþinute la primul workshop, Fraun-
hofer IPA va face o analizã SWOT a
zonei Craiova, pe baza cãreia va de-
fini posibile schiþe de proiecte ºi po-
sibilitãþile acestora de finanþare, ur-
mând ca ele sã fie transpuse în prac-
ticã începând chiar din acest an”, a
mai spus reprezentantul Fraunho-
fer IPA.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Teodor Sas, viceprimarul municipiului Craiova:
„Ne bucurãm ca noi, Primãria, sã fim gazda acestui eveniment, extrem de

important. Proiectele pe care Craiova le implementeazã cu fonduri europe-
ne sunt în valoare de 150 de milioane de euro. Unul dintre cele mai impor-
tante proiecte ar fi centrul multifuncþional, care, deºi are termen de finaliza-
re anul viitor, noi suntem convinºi cã o sã tãiem panglica anul acesta. În
2010, Craiova a fost declarat oraº inovativ la nivel european”.

În perioada ianuarie-februarie 2012, la nive-
lul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Dolj,
veniturile bugetare cumulate au depãºit suma
de 275 de milioane de lei, ceea ce înseamnã un
grad de realizare de 104,65%, cu 4,65% mai mult
faþã de veniturile realizate în aceeaºi perioadã
a anului 2011. „Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice Dolj în aceastã perioadã îºi axeazã acti-
vitatea pe câteva prioritãþi care sunt stabilite la
nivelul ANAF. ªi anume, realizarea ºi depãºirea
veniturilor. Planul acestora este stabilit la Mi-
nisterul Finanþelor Publice, prin ANAF. Pe de
altã parte, suntem prinºi ºi în ceea ce înseamnã
combaterea evaziunii fiscale”, a subliniat Eu-
gen Cãlinoiu, directorul executiv al DGFP Dolj,
în cadrul unei conferinþe de presã, organizatã
ieri, la sediul Finanþelor Dolj.

La bugetul de stat s-a strâns, în primele douã
luni ale anului în curs, suma de 130.202.899 lei,
cu 8 milioane mai puþin ca în 2011, iar bugetul
asigurãrilor sociale de stat, în aceeaºi perioa-
dã, este de 93.357.269 de lei, cu aproximativ 6
milioane de lei mai mult decât în lunile ianuarie-

În ianuarie-februarie 2012:

DGFP Dolj: 23 de cazuri de evaziune fiscalã
februarie 2011. „Ceea ce putem constata este
faptul cã în aceastã perioadã s-a depãºit sarci-
na de plan, ceea ce înseamnã o creºtere a acti-
vitãþii mediului de afaceri, ca generatoare de
producþie. În ianuarie-februarie 2011 am avut o
sarcinã de plan mai mare datoritã faptului cã la
stabilirea acestui plan s-a luat în calcul valoa-
rea arieratelor care erau atunci, la data respecti-
vã, adicã foarte mari. În ultima perioadã, noi am
dus o luptã aprigã cu aceste arierate, în vede-
rea reducerii lor. În concluzie, în primele douã
luni ale anului trecut am avut o încãrcãturã mai
mare de plan, pentru cã aveam un nivel al arie-
ratelor mai mare”, a mai spus Eugen Cãlinoiu.
Creanþe de aproape 1,3 miliarde de lei

Totalul creanþelor fiscale, atât pentru per-
soane fizice, cât ºi pentru persoane juridice,
rãmase de încasat la bugetul general consoli-
dat la data de 29 februarie 2012, recuperabile
ºi nerecuperabile, se ridicã la 1.279.263.452 de
lei, din care debitul este de 754.354.960 de lei,
iar accesoriile – 524.908.492 de lei. Arieratele

mai sunt structurate ºi astfel: 1.231.381.112 lei
– persoane juridice ºi 47.882.340 lei – persoa-
ne fizice. Arieratele persoanelor juridice se
structureazã ºi ele astfel: 369.842.690 lei – arie-
rate recuperabile ºi 861.538.422 lei – arierate
nerecuperabile, iar cele ale persoanelor fizice,
46.323.031 lei – arierate recuperabile ºi
1.559.309 – arierate nerecuperabile.

Directorul executiv adjunct al DGFP Dolj,
Mihai Antonescu, a prezentat în cadrul acele-
iaºi conferinþe modificãrile recente aduse Co-
dului Fiscal. „S-a modificat data de depunere a
declaraþiilor de impozit pe profit, ºi anume aceas-
ta va fi 25 martie 2012 pentru anul financiar 2011,
iar 25 februarie va rãmâne termenul de depune-
re pentru cei care au activitate în agriculturã...”,
a spus Mihai Antonescu. Directorul executiv
adjunct al DGFP Dolj a mai vorbit despre mo-
dalitatea de depunere a bilanþurilor contabile,
despre lista plãtitorilor de TVA precum ºi despre
modalitatea de platã a impozitului pe profit.
37.223 de popriri asupra
disponibilitãþilor din conturi bancare

Încasãrile bugetare din executare silitã afe-
rente perioadei ianuarie-februarie  2012 au în-
sumat 31.875.067 lei, ceea ce reprezintã o creº-
tere în sumã de 13.375.012 lei, adicã un pro-
cent de creºtere de 72.30%, faþã de sumele în-
casate din executarea silitã, cumulat la data de
28 februarie 2011. S-au emis, astfel, 116.238 de
titluri executorii, a cãror valoare depãºeºte
762.449.833 de lei, ºi s-au pus 37.223 de po-
priri asupra disponibilitãþilor din conturi ban-
care, a cãror valoare depãºeºte suma de 335
de milioane de lei. „Au fost puse 591 de se-
chestre pe bunuri mobile, în valoare de
36.207.873 de lei, ºi 182 de sechestre pe bu-
nuri imobile indisponibilizate, în valoare de

67.821.309 lei. În aceste condiþii putem vorbi
de sume realizate la bugetul general consoli-
dat din executare silitã pe categorii de contri-
buabili din care persoane juridice – 30.175.610
lei ºi persoane fizice – 1.699.457 de lei”, a mai
spus Eugen Cãlinoiu.
246 de acte de control
ºi 118 inspecþii fiscale

În perioada ianuarie-februarie 2012 s-au în-
cheiat 246 acte de control, din care 118 inspec-
þii fiscale. „În aceastã perioadã au fost semna-
late 23 de cazuri de evaziune fiscalã, prejudiciul
aferent fiind de 20.373.000 lei. Vorbim de 16 ca-
zuri de evaziune fiscalã în domeniul comerþu-
lui, cu deºeuri metalice, cereale, material lem-
nos ºi combustibil, douã cazuri de evaziune în
domeniul recuperãrii materialelor reciclabile,
douã pe producþie, unul pe construcþii, unul pe
creºterea pãsãrilor ºi un caz pe intermedieri fi-
nanciare. În ceea ce priveºte cazul de evaziune
fiscalã pe creºterea pãsãrilor, acesta se referã la
nedeclararea numãrului de livrãri executate cu
produsul finit ºi se ridicã la suma de 220.493 de
lei”, a subliniat Ioan Filipescu, directorul exe-
cutiv adjunct al DGFP Dolj.
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Dacă nu l-am preţuit cum se cuvenea pe
vremea când l-am avut în mijlocul nostru
pe fermecătorul şi eruditul I.D. Sîrbu, claus-
trat în Craiova, unde a făcut, cum spunea
un alt mare dus, Marin Sorescu, un stagiu
filosofic obligatoriu, până la sfârşitul vieţii,
bine, cel puţin, că acum „Jurnalul unui
jurnalist fără jurnal” îl reprezintă în re-
pertoriul teatrului din marele municipiu. Car-
tea, cum au spus-o alţii, constituie o amară
meditaţie, încărcată de aforisme, raţionamen-
te corecte despre condiţia noastră umană în
trecătoarea epocă de aur. Fiindcă domnul
Gary n-a mai apucat şi epoca europeană.
Aşteptată îndelung, cartea Clarei Mareş „Zi-
dul de sticlă – Ion D. Sîrbu în arhivele Se-
curităţii” (Ed. „Curtea Veche”, 2011) este
răscolitoare pe alocuri, dar şi ternă, în mul-
te capitole ale ei. Cu nume de persoane din
anturajul marelui dispărut, care dădeau note
informative la metru liniar, turnau neobosit
„obiectivul”, fost deţinut politic, cu un zel
inimaginabil, I.D. Sîrbu era lucrat însă şi de
o cohortă de actori şi angajaţi ai Teatrului
Naţional, care în decembrie 1989 salutau
victoria revoluţiei. Nu rămâneau mai prejos
alte persoane fade, fără nici un azimut mo-
ral, din peisajul intelectual al urbei, pentru
care Securitatea era un fel de cenaclu prin
corespondenţă. Cartea Clarei Mareş ne pre-
zintă o Daciada informativă, în care smin-

MIRCEA CANŢĂR

Ce mai taci, Gary?
teala generală este revelatoare. O singură
întrebare dăinuie peste ani şi nu-şi găseşte
răspunsul adecvat nici în arhivele Securită-
ţii (1680 de pagini, legate în şapte tomuri).
Era I.D. Sîrbu un intelectual atât de pericu-
los, într-un moment în care nu mai exista
nici un comunist convins în toată Craiova?
Când lumea, securiştii înşişi, erau săturaţi,
cel puţin din propriile declaraţii ulterioare,
de delirul şi demenţa perechii sultanale, cum
o numea chiar el. Ce-ar fi putut resemnatul
I.D. Sîrbu să întreprindă periculos pentru
ordinea de stat? Să îndemne armata de nein-
telectuali a Craiovei să citească? Nu cumva
abordarea ar trebui să fie alta, descrisă şi de
Lucian Pintilie în filmul său „După-amiaza
unui torţionar”? „Încetaţi să pomeniţi ideo-
logia ca scuză în faţa lui Dumnezeu. Există
în noi, poate şi în alţii, dar nu de ei vorbim
acum, ceva rău, rece şi bălos (...) care ţâş-
neşte afară, de îndată ce condiţiile sunt priel-
nice. Cine se crede acum apărat îşi va da
seama într-o zi că se va fi înşelat”. Bătut ca
un hoţ de cai, cum îşi reamintea în „Jur-
nal”, I.D. Sîrbu nu va fi influenţat pozitiv
prin nici o metodă coercitivă, fiind conside-
rat iremediabil, pur şi simplu, nebun, idiot.
Există în însemnările lui I.D. Sîrbu un scri-
itor cu o simbolistică aparte, A.E. Bacon-
schi, căsătorit în Goicea Mică. În 3 martie
1977 l-a întâlnit în Bucureşti, la numai câţi-

va metri, şi a ezitat să îl salute. O mai ve-
che întâmplare, petrecută cu mulţi ani în
urmă, prin iarna lui 1953, îl îndemnase la
reticenţă. Deci: „Urcam cu Blaga pe o pantă
uşoară, ce ducea spre biblioteca Universi-
tăţii. Deodată, pe partea opusă a străzii,
am zărit un grup de scriitori. În frunte ve-
nea Veronica Porumbacu, după ea Mihai
Beniuc, însoţiţi de 4-5 poeţi tineri. Blaga
i-a zărit şi el, avea ochii excelenţi. A pus
capul în pământ şi s-a făcut că nu-i obser-
vă. Baconschi, singur, s-a desprins din grup
şi ne-a făcut gestul acela ţigănesc, scabros,
din cot... Am rămas stupefiat. Blaga se în-
verzise”. De ruşinea gestului trăit pe 3 mar-
tie 1977, I.D. Sîrbu povesteşte că s-a în-
tors acasă, la Craiova. A doua zi a avut loc
acel cumplit cutremur. Hotelul la care tră-
gea de zece ani, „Victoria”, de lângă CEC,
s-a făcut praf şi pulbere. Bulversarea su-
fletească a lui I .D. Sîrbu va veni şi din
faptul că însuşi A.E. Baconschi va pieri
sub ruinele cutremurului, pe strada „Tu-
dor Arghezi”, iar orice împăcare creştineas-
că n-a mai fost posibilă.  Paginile lui I.D.
Sîrbu se citesc în tristeţe şi fiindcă autorul
nu iartă nimic, îndeosebi din comportamen-
tul nostru oltenesc. Per ansamblu, judecă-
ţile lui sunt corec te. Iată o mostră: „Politi-
ca acestui târg a fost întotdeauna să scape
de istorie.  Să nu mai vină turcii, să plece

austriecii,  să nu treacă ş i să rămână ruşii.
Nu am dorit să avem personalităţi aic i.
Le-am expediat la Bucureşti”. Deşi, aşa
cum îi spunea Marin Soresc u, „domnule
Sîrbu, e adevărat, dar şi dumneavoastră
sunteţi tot oltean. Cunoaşteţi proverbul, toţi
suntem de acolo de unde ne sunt soţiile”,
poate că avea dreptate.

Iulian Cristesc u, viceprimarul
comunei Leu, l-a acuzat pe Anto-
nie Drăghici că nu a respectat le-
gea în elaborarea bugetului pe
2010. Conform raportului Came-
rei de Conturi Dolj: «Consecinţele
economico-financiare ale abateri-
lor constau în estimarea incorectă
a veniturilor de realizat pe fiecare
categorie de venit, precum şi pla-
nificarea arbitrară a cheltuielilor.
Persoana din cadrul Primăriei cu
atribuţii în domeniul în care a fost
constatată abaterea este Drăghici
Antonie – ordonator principal de
credite, căruia îi revenea această
obligaţie, conform art. 23, alin. 2:
„Responsabilităţile ordonatorilor de

Primarul comunei Leu, Antonie Drăghici,
şi viceprimarul, Iulian Cristescu, au un meci
mai vechi. Şi-au aruncat tot felul de acuza-
ţii, care  la un moment dat i-a dus  în faţa in-
stanţei. Situaţia es te una ciudată la aceas-
tă oră, pentru că cei doi, chiar dacă vor can-

dida separat, fac parte din USL, ş i conform
Protocolului semnat la nive l central nu au
voie să se atace între e i. Culmea este că
une le  acuzaţii aduse  primarului Antonie
Drăghici de  Iulian Cristescu au fost confir-
mate de Camera de  Conturi Dolj.

credite”, din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice».

Antonie Drăghici a încercat să
arunce vina pe alţii, susţinând în
declaraţiile date inspectorilor Ca-
merei de Conturi Dolj că s-a bazat
în elaborarea bugetului pe 2010 pe
adresele de la Consiliul Judeţean
Dolj şi Direcţia Generală a Finan-
ţelor Publice Dolj: „În baza aces-
tor documente, contabilul Primă-
riei împreună cu ordonatorul de
credite a întocmit proiectul de bu-
get pe anul 2010”. Inspectorii Ca-
merei de Conturi Dolj spun că:
„Explicaţiile date nu pot fi luate în
considerare deoarec e în timpul
controlului nu au fost prezentate

documente justif icative care să
probeze afirmaţiile plăcute”.
Plăţi în valoare totală
de 141.231,40 de lei pentru
lucrări neefectuate

Raportul Camerei de Conturi
Dolj scoate în evidenţă mai multe
nereguli, legate de plata unor lu-
crări neefectuate. De exemplu,
c ontrac tul înc heiat c u SC
RESCOMPT SRL, pentru reabili-
tarea, amenajarea şi extinderea Că-
minului Cultural.  Executantul a
fost de acord, la câştigarea licita-
ţiei, ca plata lucrărilor executate să
se facă după finalizarea acestora.
În schimb, încheierea contractu-
lui cu acesta s-a făcut fără se ţină
cont de acest criteriu. La data con-
trolului Camerei de Conturi Dolj,
lucrările nu erau finalizate, după
cum rezultă din Nota de constata-
re nr. 6245/23.11.2011, întocmită
de comisia desemnată prin Dispo-
ziţia ordonatorului principal de cre-
dite nr. 1329/21.11.2011.

„A procedat în aceste condiţii
la efectuarea de plăţi în valoare
totală de 141.231,40 de lei, ce re-
prezintă o creditare nelegală, pen-
tru care conducerea entităţii a pro-

cedat la calculul foloaselor nerea-
lizate, ţinând cont de dobânda de
referinţă practicată de BNR în luna
decembrie 2011 de 6,5% pe an, în
sumă de 8.805,29 de lei”, se arată
în raportul Camerei de Conturi
Dolj.
Armătura de 14.681,19 lei
a dispărut de pe şantier

Dirigintele de şantier şi prima-
rul Antonie Drăghici au confirmat
lucrări neexecutate în valoare
de 14.681,19 lei. „Pentru
lucrările efectuate în
ac elaşi contract au
fost întocmite s i-
tuaţiile de lucrări de
c ătre exec utant,
confirmate de diri-
gintele de şantier şi
ordonatorul prin-
cipal de c redite în
luna noiembrie 2010,
prin care au fost ra-
portate lucrări neexecu-
tate referitoare în principal
la montaj şi confecţionat armătură
în valoare totală de 14.681,19 lei,
inclusiv TVA, aşa cum rezultă din
Proc esul-verbal nr.  6524/
07.12.2011 şi situaţia rectificativă

întocmite de dirigintele de şantier,
constructor şi comisia desemnată
prin dispoziţia ordonatorului prin-
c ipal de c redite nr.  1329/
21.11.2011”, se mai arată în rapor-
tul Camerei de Conturi Dolj.

Explicaţiile dirigintelui de şanti-
er, cum că lucrările au fost sistate
pe perioada iernii şi nu au mai fost
reluate, nu stau în picioare, pentru
că la vizita inspectorilor de la Ca-
mera de Conturi Dolj pe şantier,

armătura în valoare de
14.681,19 lei nu mai

exista. Raportul Ca-
merei de Conturi

Dolj este unul stu-
fos, care eviden-
ţiază mai multe
nereguli, asupra
cărora vom mai
reveni. Însă, din-

colo de lupta po-
litică dintre prima-

rul Antonie Drăghici
şi viceprimarul Iulian

Cristescu, rămân faptele,
care arată că ordonatorul princi-
pal de credite nu gestionează ba-
nul public conform legilor în vi-
goare.

MARIN TURCITU
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Potrivit organizatorilor, în-
tâlnirea – planificatã sã se
desfãºoare în zilele de 4 ºi 5
aprilie a.c. – va aduce laolal-
tã reprezentanþi ai autoritãþi-
lor centrale ºi locale, diplomaþi
ºi oameni de afaceri români
ºi  s t rãini .  Vor f i  prezente
aproximativ 60 de firme din
Oltenia, cele mai importante
din domeniile amintite, ºi nu
numai. Pânã acum au confir-
mat participarea la Forum
Ambasadele Africii de Sud,
Poloniei, Ungariei, Bulgariei,
Sloveniei, Olandei, Emiratelor
Arabe ºi Republicii Moldova,
iar altele ºi-au manifestat dis-
ponibilitatea: Japonia, Coreea
de Sud, India, Danemarca,
China ºi Slovacia.

PUG are capacitatea
ºi resursele organizatorice

“Prioritãþile pe care le pu-
tem identifica în dezvoltarea
acestei regiuni ar fi una din-
tre realizãrile de seamã ale
acestui Forum Economic. În

organizarea lui am vrut sã pro-
fit din plin de experienþa dom-
nului preºedinte Constantin
Popeci. Consider cã Popeci
Utilaj Greu reprezintã pentru
Oltenia marea reuºitã a pri-
vatizãrii”, a afirmat, ieri, pre-
fectul judeþului, Nicolae Giu-
gea, justificând alegerea co-
organizatorului evenimentului.

La rândul sãu, Constantin
Popeci ºi-a argumentat deci-
zia cu privire la implicarea sa
în desfãºurarea colocviului:
“Pentru cã e timpul sã ajut ºi
zona, nu numai pe noi”. “Fir-
ma noastrã a obþinut anul tre-
cut o creºtere de 100%, deci
a dublat producþia faþã de
2010 ºi avem resursele ºi po-
sibilitãþile, dar ºi capacitatea
de a fi alãturi de Prefecturã
în organizarea acestui Fo-
rum”, a spus Constantin Po-
peci în cadrul conferinþei de
presã de ieri.

“Domeniul la care lucrãm
noi (n.r. – Popeci Utilaj Greu
– PUG) este domeniul ener-

getic ºi putem sã le arãtãm
oaspeþilor noºtri cã suntem
cea mai mare capacitate de
prelucrare ºi montaj din Eu-
ropa la ora actualã – asta o
spun firme de renume – ºi
atunci ne dorim sã arãtãm cã
putem face multe. Vã promit
cã oaspeþii vor fi încântaþi. O
sã vedeþi ce vor spune dupã
ce vor vedea firma noastrã ºi
alte firme din Dolj ºi zona
Olteniei. Oaspeþii trebuie sã
se  s imtã bine,  sã  vadã ce
avem de oferit”, a adãugat
Constantin Popeci.

Forumul Regional Economic – mai
amplu decât o întâlnire de bonjour

Potrivit prefectului de Dolj,
firme importante, de renume,
au rãspuns invitaþiei de partici-
pare la Forumul Regional Eco-
nomic, ºi pe lângã acestea ºi
altele, de dimensiuni mai mici,
însã dornice sã ia contact cu
oamenii de afaceri mult mai
experimentaþi. În plus, toþi pre-
fecþii din Oltenia s-au mobili-
zat pentru a participa la întâl-
nire, alãturi de firme reprezen-
tative din judeþele implicate.
“Vom avea dezbateri pe secþi-
uni, la care vor fi moderatori
din domeniu, se vor prezenta
anumite proiecte”, a dezvãluit
organizatorul. “Aºadar, proiec-
tul Forumul Regional Economic
este mult mai amplu decât o în-
tâlnire de bonjour”, a þinut sã
evidenþieze calibrul evenimen-
tului Nicolae Giugea.

ªi tinerii vor avea ºansa lor
Preºedintele PUG s-a de-

clarat “optimist” ºi “încrezã-
tor” în privinþa dezvoltãrii Ol-
teniei ºi a Craiovei, unde pre-
zenþa Companiei Ford va în-
cepe sã-ºi spunã cuvântul.
“Cred foarte mult în zona Ol-
teniei mai ales datoritã Fordu-
lui. Noi lucrãm pentru foarte
multe firme care fac montajul
Ford, care fac hale ºi moder-
nizeazã utilaje ºi cred cã zona
noastrã va fi extraordinarã. M-
am interesat ºi la Fisc, luna
trecutã au fãcut o colectare de
107%, iar explicaþia a fost cã
au început sã vinã furnizorii

Ford-ului. Peste un an ºi jumã-
tate, doi ani, aº vrea sã mã mai
întâlnesc cu dumneavoastrã ºi
sã-mi spuneþi cum cã am avut
dreptate, cã Fordul ne-a aju-
tat extraordinar de mult. Nu
numai pe noi, firmele, ci mai
ales populaþia tânãrã. Pentru
cã Ford-ul nu are nevoie de
super-meseriaºi, are nevoie de
tineri care sã înveþe sã facã
montaj, care sã asiste lângã o
maºinã, pentru cã totul va fi
mecanizat. Eu spun cã în doi
ani se vor gãsi circa 3.000 de
locuri de muncã pentru tineri”,
ºi-a exprimat convingerile
Constantin Popeci.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

În mai puþin de o lunã, Craiova
va fi gazda primului Forum Re-
gional Economic din Oltenia, un
proiect realizat de Prefectura
Dolj ºi Fundaþia „Constantin Po-
peci”, în parteneriat cu Univer-
sitatea din Craiova. Organizat pe
patru secþiuni – industrie, agri-

culturã, energie ºi turism –, co-
locviul îºi propune sã prezinte in-
vestitorilor strãini, într-un mod
integrat, oportunitãþile zonei.
Pânã în prezent, opt ambasade
au rãspuns pozitiv invitaþiei de
participare, însã lista rãmâne
deschisã pânã la 15 martie a.c.

În aprilie, Craiova va gãzdui prima ediþieÎn aprilie, Craiova va gãzdui prima ediþieÎn aprilie, Craiova va gãzdui prima ediþieÎn aprilie, Craiova va gãzdui prima ediþieÎn aprilie, Craiova va gãzdui prima ediþie
a Forumula Forumula Forumula Forumula Forumuluiuiuiuiui Regional Economic Oltenia Regional Economic Oltenia Regional Economic Oltenia Regional Economic Oltenia Regional Economic Oltenia

În prima zi a Forumului Regional Economic Oltenia,
respectiv 4 aprilie 2012, invitaþii vor face o vizitã la
Popeci Utilaj Greu, urmând ca pe data de 5 aprilie sã
se desfãºoare lucrãrile seminarului. Pe lista participan-
þilor, din rândurile autoritãþilor ºi instituþiilor, se numãrã
ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, ministrul
Economiei ºi Comerþului, rectorul Universitãþii din
Craiova, preºedintele Senatului, prefecþii judeþelor
Olt, Gorj, Mehedinþi, Vâlcea, rectorul Universitãþii din
Craiova ºi directorul general al ADR SV Oltenia.

Conferinþa Preºedinþilor a apro-
bat joi, 8 martie, elaborarea unei
rezoluþii ca urmare a dezbaterii cu
privire la site-ul discriminatoriu
promovat de Partidul Libertãþii din
Olanda. Dezbaterea ºi rezoluþia au
fost introduse pe ordinea de zi a
sesiunii plenare de la Strasbourg
ca urmare a propunerii vicepreºe-
dintelui grupului PPE, Marian-

Jean-Marinescu, o propunere
fãcutã în urmã cu trei sãptãmâni
în cadrul ºedinþei grupului PPE.
”Suntem îngrijoraþi de frecvenþa
cu care acest site este vizitat ºi
completat cu informaþii personale
despre imigranþii din diverse þãri,

“Cerem Comisiei sã aplice legislaþia
comunitarã pentru a readuce guvernul

olandez la o atitudine europeanã”
Senatorul Radu Berceanu s-

a întâlnit, ieri, într-un cadru se-
lect, la Casa Universitarilor, cu
jurnaliºtii din presa craioveanã,
cerându-ºi scuze cã nu a putut
sã fie alãturi de doamnele ºi

domniºoarele din presã chiar de
ziua lor, pe 8 Martie, fiind ocu-
pat cu activitatea parlamentarã.
Preºedintele PDL Dolj nu a scã-
pat din vedere nici cã ieri s-a
sãrbãtorit „Ziua Bãrbatului”, cei

40 de Mucenici ,  º i  a
ciocnit un pahar de vin
cu ziariºtii care au par-
ticipat la întâlnire. Urã-
rile de sãnãtate ºi succes
au fost reciproce, pen-
tru cã nici jurnaliºtii nu
au pierdut din vedere sã-
i ureze „La mulþi ani”
senatorului Radu Ber-
ceanu, care tot în aceas-
tã sãptãmânã ºi-a ani-
versat ziua de naºtere.

MARGA  BULUGEAN

Radu Berceanu i-a felicitat
pe jurnaliºtii craioveni

Constantin Popeci, preºedintele PUG: “Noi
facem, astãzi, 95% export, din care 90% în Germania.
Spre exemplu, pentru Siemens lucrãm centrale nuclea-
re, pe abur ºi pe gaz. Avem o halã întreagã în care
lucrãm numai turbine pentru Siemens ºi este bine ca
participanþii la Forum sã vadã, pentru cã lumea nu-ºi
poate închipui cã se poate realiza aºa ceva la Craiova.
Chiar s-ar putea ca peste câteva luni sã iasã ºi cele
mai mari basculante, de 150 de tone, pe porþile Po-
peci Utilaj Greu. Aºadar, avem lucrãri, anul acesta
vom produce cu 30% mai mult decât în 2011, vom
angaja oameni, ne vom moderniza”.

inclusiv România. Este o
instigare la urã care ar
putea avea repercusiuni
nefaste. Totodatã, sun-
tem consternaþi de pasi-
vitatea guvernului olan-
dez. În aceastã rezoluþie
cerem Comisiei sã reac-
þioneze ºi sã facã tot ceea
ce este necesar pentru a
proteja cetãþenii euro-
peni”, afirmã europarla-
mentarul Marian-Jean
Marinescu. Dezbaterea
asupra acestui subiect va
avea loc marþi, 13 martie, la ora
15.00, iar votul final asupra rezo-

luþiei va avea loc joi, 15 martie.
MARGA BULUGEAN
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Regizorul Kincses Elemer
îşi lansează la TNC
romanul „Niciodată”

În foaierul Teatrului Naţional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova va avea loc
luni, 12 martie, ora 13.00, lansarea
romanului „Niciodată”, de Kincses
Elemer, apărut la Editura „Uart-
Press”, în 2011. Vor vorbi despre
carte Nicolae Coande şi Cornel Mi-
hai Ungureanu, iar actorul Valentin
Mihali va citi pagini din roman.

Kinc ses Elemer este un reputat
regizor român, de etnie maghiară, cu
colaborări intense la Teatrul Naţional
Craiova: „Năpasta”, „Ascensiunea lui
Arturo Ui poate fi oprită”, „Scaune-
le”, „Există nervi”,  „Tartuffe”.  În
calitate de autor a mai publicat inclu-
siv piese de teatru, între care „Arde
soarele deasupra lui Seneca” ce s-a
jucat cu un succes considerabil.

Kincses Elemer: «M-am născut
în 1946, la Târgu-Mureş, oraş pro-

vincial din România, într-o casă de pe strada în care trăiesc şi
acum. Sunt om de teatru, regizor, dramaturg şi mai nou romancier.
Am regizat peste 160 de piese în patru ţări, am vreo zece premii la
festivaluri naţionale şi internaţionale. Am regizat şi film, şi operă
(imensă bucurie...). Şapte dintre piesele mele au fost jucate în 11
teatre din România şi nu numai. Joc tenis, pescuiesc şi am trei
copii... Bineînţeles adorabili... Romanul „Niciodată” este o scriere
strict autobiografică. De fapt, este primul pas pe un drum. Cred
din toata inima că acest drum duce undeva».

MAGDA BRATU

Peste 150 de elevi s-au înscris
la Olimpiada de Religie

Peste 150 de elevi doljeni din
clasele a VII-a – a XII-a sunt aş-
teptaţi astăzi, 10 martie a.c., în-
cepând cu ora 9.00, la Liceul Te-
oretic „Henri Coandă” din Craio-
va, pentru a participa la faza jude-
ţeană a olimpiadei de Religie.
„Este un concurs de excelenţă
care se desfăşoară cu binecuvân-
tarea Înalt Preasfinţitului Părinte
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi

Mitropolitul Olteniei. Se adresează elevilor cu aptitudini, cu încli-
naţii şi interese deosebite pentru disciplina Religie. Este al patru-
lea an când organizăm această olimpiadă, ne bucurăm că şi anul
acesta s-a înscris un număr mare de elevi. Ne aşteptăm să răs-
pundă cu promptitudine subiectelor propuse, având în vedere că
se vizează în primul rând partea creativă a fiecărui elev. La fieca-
re nivel de clasă se va califica pentru faza naţională un singur
elev”, a declarat părintele profesor Gheorghe Pârva, inspector de
Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

CARMEN RUSAN

Intră în scenă
„Motanul încălţat”!

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”
prezintă astăzi, 10 martie, spectacolul „Mo-
tanul încălţat”, prelucrare de Heinz Ka-
hlau după Fraţii Grimm. Reprezentaţia are
loc la ora 12.00, în sala Teatrului Liric „Ele-
na Teodorini”. Regia este semnată de Ni-
colov Perveli Vili (Bulgaria), scenografia –
de Eugenia Tărăşescu-Jianu, iar muzica –
de Margarita Drumeva (Bulgaria). Din dis-
tribuţie fac parte Mugur Prisăcaru, Mihai
Brumă-Uzeanu, Iulia Cârstea, Alis Ianoş,
Oana Stancu, Daniel Mirea şi Adriana Ion-
cu. Premiera spectacolului a avut loc în
2009, an în care interpreta rolului Prinţe-
sa, Iulia Cârstea, a fost distinsă cu Pre-
miul pentru cea mai bună actriţă la Gala
„Femeile Anului”.

MAGDA BRATU

În această competiţie s-au în-
scris 226 de elevi din Dolj. Con-
cursul constă într-o probă scrisă,
care se desfăşoară la Grupul Şco-
lar „Charles Laugier” din Craiova,
începând cu ora 10.00. Conform
regulamentului de organizare şi
desfăşurare a olimpiadei de Mate-
matică, evaluarea elevilor de clase-
le a V-a şi a VI-a va dura două ore,

Astăzi se desfăşoară olimpiada
judeţeană de Matematică

Emoţii pentru elevii cu performanţe şcolare din Dolj.
Astăzi se desfăşoară faza judeţeană a Olimpiadei de Ma-
tematică pentru clasele V-XII.

iar pentru cei din clasele a VII-a şi
a XII-a – patru ore. Miza concur-
sului este calificarea pentru faza
naţională, care se va derula în pe-
rioada 1-7 aprilie a.c., la Bistriţa
pentru clasele a V-a – a VI-a şi, la
Constanţa, pentru clasele a VII-a
- a XII-a.

„Subiectele pentru etapa jude-
ţeană sunt unice, fiind întocmite

de un grup de lucru al Comisiei
centrale a olimpiadei de Matemati-
că, coordonat de inspectorul ge-
neral de Matematică din Ministe-
rul Educaţiei Cercetării Tineretului
şi Sportului”, a declarat Cătălin
Spiridon, inspector şcolar gene-
ral adjunct.
Doljul are la dispoziţie
17 locuri pentru faza naţională

Rezultatele finale vor f i fixate
duminică. Pentru etapa naţională a
olimpiadei de Matematică, judeţu-
lui Dolj îi sunt repartizate cinci lo-
curi pentru clasele a V-a – a VI-a
şi 12 locuri pentru clasele a VII-a
- a XII-a, conform Regulamentu-
lui specific privind organizarea şi
desfăşurarea olimpiadei de Mate-
matică, aprobat de Direcţia Gene-
rală Educaţie şi Învăţare pe tot par-
cursul vieţii din cadrul Ministeru-
lui Educaţiei, Cercetării, Tineretu-
lui şi Sportului.

În cazul în care vor exista mai
multe lucrări cu acelaşi punctaj, de-
păşindu-se astfel numărul de locuri
alocate clasei, departajarea se va
face ţinând cont de punctajul rea-
lizat la faza locală.

CARMEN RUSAN

Noul rector, ales de
cadrele didactice şi stu-
denţii Univers ităţii din
Craiova,  după două
scrutine de vot, prof.
univ. dr.  Dan Claudiu
Dănişor, a primit deci-
zia de numire în func-
ţie, eliberată de Ministe-
rul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
Mandatul său a început
din ziua de 8 martie a.c.
şi va avea o durată de
patru ani.

Procesul de stabilire
a noilor structuri de con-
ducere continuă. În perioada următoare, rectorul va
numi prorectorii, apoi se va trece la declanşarea ale-
gerilor pentru decanii facultăţilor, care în prezent sunt

Dan Claudiu Dănişor
a preluat conducerea
Universităţii din Craiova

numiţi în aceste funcţii cu delegaţie.
„Numirile sunt provizorii pentru că le-a expirat man-

datul tuturor decanilor şi prodecanilor. În majoritatea
cazurilor s-a dat delegaţie celor care erau deja în aceste
funcţii. O schimbare pentru câteva săptămâni nu are
nici o relevanţă”, a precizat prof. univ. dr. Cristiana
Teodorescu, directorul Departamentului de imagine
al Universităţii din Craiova.
15 mai – data-limită pentru desemnarea
noilor structuri de conducere

Potrivit regulamentului pentru alegerea decanilor,
fiecare facultate va desemna minimum două cadre
didactice dintre care rectorul va decide cine va ocupa
funcţia. Decanii aleşi îşi vor desemna prodecanii, în-
cheindu-se astfel procesul de fixare a noii ec hipe
manageriale. Potrivit calendarului de alegeri universi-
tare, data-limită pentru fixarea conducerii Universită-
ţii din Craiova este 15 mai a.c..

Echipa managerială va fixa oferta educaţională pen-
tru anul universitar 2012-
2013. Până în prezent,
s-a decis ca admiterea la
cursurile de licenţă să se
realizeze după vechile re-
guli. Prin urmare, c on-
cursul va fi, în general,
pe bază de dosar, fiind
luate în calcul media de
la bacalaureat şi media
anilor de liceu. Excepţie
va fac e Fac ultatea de
Drept şi Ştiinţe Adminis-
trative, care a decis să-şi
menţină concursul scris
pentru admitere.  Proba
va consta în verificarea
cunoştinţelor de Limbă şi

literatura română. Totodată, la specializările vocaţio-
nale se vor susţine probe practice.

CARMEN RUSAN
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Bãutura carbogazoasã cea mai
vândutã în lume va trebui sã-ºi mo-
difice reþeta secretã, aflãm din Dis-
coverynews. Cauza: o substanþã
chimicã, 4-metylimidazol (4 MEI),
care este folosit pentru a colora bã-
utura respectivã, dar ºi alte rãcori-
toare, inclusiv mai multe sortimen-
te de bere. Este concluzia Centru-
lui pentru ºtiinþã în interes public
(CSPI), o asociaþie americanã de
apãrare a consumatorilor, care a dat
avertismentul de aproape un an. În
februarie 2011, CSPI a cerut admi-

nistraþiei americane pentru activita-
tea de consum alimentar ºi medi-
camente (FDA) interzicerea, pur ºi
simplu, a tuturor produselor alimen-
tare care conþin respectiva substan-
þã. Problema este cã, pânã în pre-
zent, comunitatea ºtiinþificã nu s-a
pus de acord asupra periculozitãþii
4 MEI. Pe baza unui studiu asupra
rozãtoarelor, administraþia america-
nã a arãtat cã este necesarã consu-
marea a peste o mie de cutii pe zi
pentru ca persoana respectivã sã fie
expusã. CSPI a avansat noi teste,

care ar putea dovedi nocivitatea 4
MEI. Potrivit asociaþiei, substanþa
cancerigenã se formeazã atunci
când amoniacul ºi sulfiþii sunt utili-
zaþi cu 4 MEI pentru a da bãuturii
carbogazoase culoarea brunã. CSPI
a efectuat prelevãri de eºantioane
de diferite bãuturi carbogazoase
cumpãrate la Washington. Dupã
aceste rezultate, Coca-Cola conþi-
ne între 142 ºi 146 micrograme de
4 MEI, în echivalentul unei cutii
americane 35 cl. Coca-Cola Light
conþine 113 micrograme, iar Pepsi
145-153 micrograme. Noile limite
fixate de statul California sunt de
29 de micrograme consumate într-
o zi întreagã. Dincolo de aceste li-
mite, producãtorul trebuie sã pre-
zinte un mesaj de avertizare asupra
produsului. În Europa, legislaþia este
mai puþin restrictivã. În 2008,
printr-o directivã de stabilire a cri-
teriilor de puritate ºtiinþificã la co-
loranþii care pot fi utilizaþi în artico-
lele de consum alimentar, UE a fi-
xat limita legalã la 250 miligrame de
4 MEI per kg. O reglementare a co-
loranþilor caramelizaþi a fost exami-

natã de autoritatea europeanã de se-
curitate a alimentelor (EFSA) în
martie 2011. EFSA a estimat cã
concentraþia maximã stabilitã de UE
oferã „un nivel de protecþie sufi-
cient”. Din motive de transparenþã
mai mare, CSPI a cerut claritate pe
etichete ºi menþiunea colorantului
care conþine 4 MEI „colorant cara-
mel pe bazã de amoniac ºi sulf” sau
„colorant caramel modificat chi-
mic”. Confruntatã cu acest protest,
Coca-Cola s-a angajat sã-ºi schim-
be reþeta. „Compania a cerut furni-
zorilor de caramel sã îndeplineascã
cerinþele impuse de statul Califor-
nia”, a declarat Diana Garza Cear-
lante, un purtãtor de cuvânt al gru-
pului. Totodatã, Coca-Cola neagã
cu fermitate faptul cã 4 MEI ar fi
periculos pentru sãnãtate. Dacã re-
þeta se schimbã în SUA nu se mai
pune problema lui 4 MEI, care ar
trebui sã fie eliminat. Furnizorii de
Coca-Cola au declarat cã ar schim-
ba procesul de fabricaþie pentru a
se conforma, pur ºi simplu, legis-
laþiei, fãrã a se resimþi diferenþa de
cãtre consumatori.

Colorant cancerigen: CocaColorant cancerigen: CocaColorant cancerigen: CocaColorant cancerigen: CocaColorant cancerigen: Coca-----Cola,Cola,Cola,Cola,Cola,
obligatã sã-ºi modifice reþetaobligatã sã-ºi modifice reþetaobligatã sã-ºi modifice reþetaobligatã sã-ºi modifice reþetaobligatã sã-ºi modifice reþeta

Atacurile americane în Iran ar
fi mult mai devastatoare decât
dacã acestea ar fi efectuate de
Israel, a afirmat joi ºeful Penta-
gonului, Leon Panetta, în timp ce
unii observatori se îndoiesc de
capacitatea Israelului de a distru-
ge instalaþiile nucleare iraniene.
Dacã israelienii decid sã recurgã
la forþã, „este evident cã acest
lucru ar avea un impact, dar eu
cred cã este clar cã dacã Statele
Unite ar face acest lucru, acesta
ar avea un impact mult mai im-
portant”, a declarat secretarul
american al Apãrãrii, într-un in-
terviu acordat „National Journal”.
Israelul nu dispune de bombe an-
tibuncãr MOP (massive ordnan-

SUA amintesc Israelului cã sunt mai bine
dotate militar pentru a ataca Iranul

Preºedintele Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, Nicolae Ti-
mofti, despre care PRO TV Chi-
ºinãu a afirmat cã ar fi candidatul
AIE la preºedinþia Republicii Mol-
dova, susþine cã nu i-a fost fãcu-
tã o asemenea propunere, dar cã
a avut discuþii pe aceastã temã cu
unii lideri politici. Parlamentul a
stabilit data alegerilor prezidenþi-
ale pentru 16 martie, însã liderii
alianþei au refuzat sã spunã cine
este candidatul, promiþând sã îl
prezinte pânã luni. Contactat de
PRO TV, liderul Partidului Libe-
ral, Mihai Ghimpu, a declarat cã
nu comenteazã informaþia despre
candidatura lui Nicolae Timofti,
susþinând cã preºedintele va fi o

Presupusul candidat la preºedinþia Moldovei
spune cã n-a primit o propunere oficialã

ce penetrator), muniþii capabile
sã penetreze suficient pentru a
distruge instalaþii subterane pânã
la 60 de metri adâncime, potrivit
observatorilor. Aceastã þarã ar pu-
tea, de asemenea, sã ducã lipsã
ºi de avioane de alimentare, pen-
tru a desfãºura raiduri departe de
teritoriul sãu. Potrivit cotidianu-
lui israelian „Maariv”, Obama
i-ar fi propus premierului israe-
lian Benjamin Netanyahu, cu care
s-a întâlnit luni la Washignton,
bombe antibuncãr ºi avioane de
alimentare cu autonomie mare de
zbor, cu condiþia ca Israelul sã
nu lanseze un atac împotriva Ira-
nului în acest an. Casa Albã a
dezminþit aceste informaþii.

femeie: „În cadrul emisiunii „În
PROfunzime” am promis un ca-
dou doamnelor, de 8 martie, ºi
acest cadou este cã preºedintele
va fi o femeie”. Totodatã, el a ne-
gat cã ar fi vorba despre Veronica
Bacalu. Liberal-democratul Vale-
riu Streleþ a refuzat sã comenteze
afirmaþiile lui Ghimpu. „Fiecare cu
opiniile lui. Mai multe nu pot sã
spun”, a declarat el, confirmând
cã în cadrul alianþei au loc, în con-
tinuare, discuþii. „Nu pot sã vã
spun nimic, pentru cã, deocam-
datã, discutãm mai multe candi-
daturi. Candidatul va fi anunþat
luni. Pânã atunci mai avem de dis-
cutat despre mai multe persoane”,
a încheiat Streleþ.

Investitori privaþi care deþin obligaþiuni ale
statului elen în valoare de 172 miliarde euro,
din totalul de 206 miliarde euro, au acceptat
preschimbarea datoriei, au anunþat autoritãþile
de la Atena. „Dacã totul merge bine, vom putea
anunþa cã o povarã de 105 miliarde de euro a
fost ridicatã de pe poporul elen. În numele Gre-
ciei, vreau sã mulþumesc creditorilor care ne-
au susþinut programul ambiþios de reformã ºi
ajustare ºi au suportat împreunã cu poporul elen
sacrificiile din acest proces istoric”, a declarat
ministrul elen de Finanþe, Evangelos Venizelos
(foto). Preschimbarea obligaþiunilor ºi reduce-
rea datoriilor cãtre creditorii privaþi reprezintã
o condiþie a statelor din zona euro ºi a FMI
pentru acordarea pachetului de ajutor financiar
de 130 de miliarde de euro. Anunþul privind re-
zultatele participãrii la preschimbarea de titluri
sub incidenþa legii din Grecia nu va reprezenta,
însã, finalul discuþiilor cu investitorii privaþi,
întrucât rãmâne problema unor obligaþiuni emise
sub incidenþa altor state, precum Marea Brita-

nie, Elveþia, Japonia, SUA ºi Franþa, potrivit co-
tidianului elen Kathimerini. Valoarea acestora se
ridicã la 20 de miliarde de euro. Deþinãtorii aces-
tor obligaþiuni vor avea termen pânã pe 11 apri-
lie sã le preschimbe. Autoritãþile elene au anun-
þat cã intenþioneazã sã cearã activarea clauzei
impactului colectiv, ceea ce înseamnã cã pre-
schimbarea va deveni obligatorie pentru toþi cre-
ditorii privaþi ce deþin titluri, dar, chiar ºi aºa,
este de aºteptat ca guvernul elen sã se con-
frunte cu procese intentate de investitori. În
cadrul celei mai mari restructurãri de datorie
suveranã din istorie, creditorii privaþi vor avea
pierderi de 53,5% din valoarea nominalã a obli-
gaþiunilor, însã dacã sunt luate în calcul ºi do-
bânzile neîncasate pentru obligaþiunile preschim-
bate, precum ºi costurile prelungirii scadenþei,
pierderile reale se ridicã la 74%.

Pieþele financiare estimeazã cã Grecia va in-
tra din nou în încetare de plãþi (default) în viitor,
scrie „Financial Times”, citând preþurile la care
sunt tranzacþionate, pe piaþa gri, noile obligaþi-

uni, care, tehnic, nu existã, ele urmând sã fie
emise în cadrul restructurãrii datoriei statului elen
cãtre creditorii privaþi. Astfel, obligaþiunile se
tranzacþionau pe piaþã la preþuri de 17-28 euro-
cenþi pe euro, un nivel extrem de scãzut, potrivit
unor cotaþii obþinute de „Financial Times”.

Aproape toþi creditorii Greciei au acceptat reducerea
datoriei, dar ameninþarea falimentului tot nu a dispãrut

Sarkozy, liderul european
cel mai nepopular

Dintre liderii principalelor cinci
þãri europene, potrivit unui sondaj
realizat în Germania, Spania,
Italia, Franþa ºi Regatul Unit,
cancelarul german, Angela Merkel,
este cea mai apreciatã de cetãþenii
europeni, în timp ce preºedintele
francez, Nicolas Sarkozy, este cel
mai nepopular. Dacã Sarkozy ºi
Merkel au o notorietate comparabi-
lã în cele cinci þãri (93%, respectiv
92%), în schimb, preºedintele
francez nu culege decât 33% (bune
opinii) ºi 58% (rele opinii), spre
deosebire de Angela Merkel, care
obþine 50% (bune opinii) ºi 40%
(rele opinii). David Cameron,
premierul britanic, este cunoscut de
88% dintre repondenþi ºi culege
mai multe bune opinii decât rele,
44%. Dintre cei doi nou veniþi, ºeful
guvernului italian, Mario Monti
este cunoscut de 74% dintre
persoanele intervievate ºi 36% au o
bunã opinie despre el. Spaniolul
Mariano Rajoy este mai puþin
cunoscut între cei cinci lideri
europeni (63%). El colecteazã 27%
opinii favorabile ºi 34% opinii
defavorabile. Ancheta a fost
realizatã de institutul de sondaje
BVA pentru cotidianul francez „20
de minute”, în Franþa, Germania,
Marea Britanie, Italia ºi Spania, în
perioada 20-29 februarie a.c., pe
Internet, pe un eºantion de 4217
persoane, în vârstã de peste 15 ani,
potrivit AFP.

Premierul Ungariei criticã UE
pentru „prost management”

Premierul ungar, Viktor Orban, a
criticat propunerea Comisiei
Europene de a îngheþa fondurile de
coeziune acordate þãrii sale în 2013,
din cauza deficitului bugetar
excesiv, calificând-o drept „prost
management”, relateazã MTI. „Cum
va ieºi Uniunea Europeanã din crizã
dacã are aceastã mentalitate de
prost management de a-i sprijini pe
cei rãi ºi a-i pedepsi pe cei buni?”, a
întrebat Orban joi, cu prilejul unui
eveniment organizat de Camera de
Comerþ ºi Industrie a Ungariei.
Potrivit acestuia, Ungaria va avea,
în acest an ºi în 2013, unul dintre
cele mai mici ºapte-opt deficite
bugetare din UE, însã datoria
publicã se aflã în scãdere. El s-a
arãtat, totuºi, convins cã Ungaria nu
va pierde nimic din fondurile de
coeziune. CE a propus, recent,
îngheþarea parþialã, la nivelul a 495
milioane de euro, a fondurilor de
coeziune alocate Ungariei pentru
2013, în sumã totalã de 1,7 miliarde
de euro, dacã derapajul deficitului
public nu va fi corectat suficient.

Inundaþiile se extind în Australia
Metropola australianã Sydney -

capitala statului New South Wales
- se confruntã cu grave inundaþii în
urma ploilor abundente, în unele
zone ale oraºului apa atingând un
metru. Traficul a fost oprit pe mai
multe magistrale auto, iar autori-
tãþile încearcã sã estimeze
prejudiciile cauzate infrastructurii
urbane ºi clãdirilor din oraº,
transmite Sky News. Mai mult de
150 de locuitori din Sydney au
sunat în ultimele 24 de ore la
serviciile de urgenþã, solicitând
asistenþã pentru evacuare.
Aeroportul din Sydney ºi-a
suspendat în totalitate activitatea
din cauza rafalelor puternice ale
vântului ºi ploii torenþiale.
Inundaþiile au lovit încã de
sãptãmâna trecutã zonele central-
estice ale statului New South
Wales, de unde au fost evacuate
peste 13.000 de persoane.
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Anunþul tãu!
Pierdut cinci chei yale ºi o cheie tele-
comandã pentru uºi autoturism în zona
Lipscani – Unirii. Aducãtorului recom-
pensã. Telefon: 0746/117.049.
Azi, 10.03.2012, ora 11.00 în comuna ªim-
nicu de Sus, sat Izvor se desfãºoarã pro-
iectul „Sã fii lider” cu elevii clasei a X-a E
a Liceului Teoretic Tudor Arghezii.
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CERERI SERVICIU
Tânãrã absolventã Fa-
cultatea Românã-Italia-
nã caut loc de muncã
în orice domeniu. Tele-
fon: 0765/501.805.
Posed Dacia Papuc, so-
licit angajare, maxim 40
– 50 Km în afara oraºu-
lui. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.

OFERTE SERVICIU
Teatrul Naþional Craiova
angajeazã în regim de
colaborare specialist în
achiziþii publice. Condiþii:
studii superioare, experi-
enþã practicã în dome-
niu. Informaþii: 0251/
415.363/206/208 juridic,
resurse umane.
Societate comercialã
angajeazã secretarã ºi
agenþi vânzãri. Aºtep-
tãm curriculum vitae
pe adresa resurseu-
mane35@gmail.com.
Relaþii suplimentare la
telefon: 0764/445.255.
Prepar torturi pentru mese
festive, folosind ingredien-
te naturale. Relaþii la tele-
fon: 0740/645.126.
Filmez, fotografiez la pre-
þuri avantajoase albume
digitale cu calitate de înal-
tã rezoluþie ºi filmãri de
înaltã clasã HD sau DV.
Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Te-
lefon: 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 în-
grijire bãtrân imobilizat
pentru ajutor în Craiova.
Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid punc-
te de lucru, modificare
capital, cesiune pãrþi,
modificare sediu social.
Telefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Tele-
fon: 0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Te-
lefon: 0744/211.789;
0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.
Amenajãri interioare. Te-
lefon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând garsonierã deco-
mandatã etaj 2/2 Nan-
terre, zona Puºkin, 48
mp, boxã. Telefon: 0745/
541.194.
Vând garsonierã ºi ca-
merã cãmin. Telefon:
0761/375.104.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944;
0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon:
0744/271.225.

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 Mc’Donald. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat
complet, 45.000 E. Te-
lefon: 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 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Te-
lefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100
mp, centralã, AC, gresie,
faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane
închise, jaluzele exterioa-
re, izolaþie exterioarã,
cart. Sãrari, 79.000 euro,
negociabil. Telefon:
0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel:
0724/804.875.

Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.

CASE
Vând casã Siliºtea Crucii,
teren 5000 mp central. Te-
lefon: 0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.
Particular, vând casã în
Centru. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m am-
prenta 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 ca-
mere + dependinþe, te-
ren+ vie, totul în curte
3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str.
„Zorelelor” nr. 1, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0751/
124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craio-
va, str. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti +
teren (4300 mp). Tele-
fon: 0768/710.866.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Braz-
dã sau Calea Bucureºti.
Telefon: 0723/692.884.
Schimb apartament 3
camere în Craioviþa cu
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa.
Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îm-
bunãtãþitã, cu apartament
Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul
I. Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 came-
re ºi magazin + anexe
în oraºul Corabia, are fa-
cilitãþi cu apartament 2
camere în Craiova. Te-
lefon: 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 bãtrâ-
neascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadas-
tru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Tele-
fon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravi-
lan 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 Co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure
pe malul Oltului dincolo
de Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toa-
te utilitãþile instalate, îm-
prejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Proprietar vând 3 tere-
nuri: 5000 m cu 20 m
deschidere drum Euro-
pean  Craiova –  Balº-
Bucureºti, cu utilitãþi, pen-
tru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m
Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
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 betonatã ºi cu toa-
te facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 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,
plantaþie pomi pe margi-
nea lacului Fântânele.
Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amã-
rãºtii de Jos, Dolj. Tele-
fon: 0351/422.201.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break
20.000 km parcurºi, sta-
re excepþionalã. Telefon:
0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, die-
sel, 2005, full option, ga-
raj, unic proprietar. Tele-
fon: 0760/272.814.
Vând Hyunday Tucson,
fabricaþie 2007. Telefon:
0740/117.007.
Vând Nubira II, CDX fa-
bricaþie 2001. Telefon:
0752/236.480.
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De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

Vând Audi A6, 2006, full
optional, piele, bleu-ma-
rin metalizat, perfect,
distribuþie nouã, revizie
Audi – service, motor
2000 TDI. Telefon:
0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înma-
triculat 2009, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0731/
580.605.
Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, gea-
muri electrice, închide-
re centralizatã, AC, ra-
dio – CD, 219.000 km,
înmatriculatã recent nr.
Bulgaria, preþ negociabil.
Telefon: 0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL
omologat, 2200 E, ne-
gociabil. Telefon: 0763/
647.330.
Vând Peugeot 206, fa-
bricaþie 2002, motor 1,4,
benzinã, climã, geamu-
rui securizate, oglinzi
electrice, închidere cen-
tralizatã, preþ 2000 euro,
negociabil. Telefon:
0767/311.574.

Vând Chevrolet Aveo,
berlinã 2008, preþ
3900 E. Telefon: 0768/
417.804.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full op-
tion, anvelope varã +
iarnã. Telefon: 0761/
137.238.

DIVERSE
Vând cal semigreu,
9 ani. Telefon: 0741/
975.279.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie 35 lei; uºã interioa-
re cu toc 30 lei; linoleu
pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosek-
ranz Dresden. Telefon:
0251/419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bo-
binã inducþie, biele, fur-
tune, etc.) noi. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã
150 l ºi 40 kg greuta-
te. Telefon: 0735/
527.117.

Vând abric – cuþite (3
buc) mãrimea 400
mm, transformator su-
durã industrial, motor
disel sau Peugeot. Te-
lefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã
Valea Roºie. Telefon:
0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Tele-
fon: 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 sufrage-
rie Drobeta. Telefon:
0752/835.708.
Vând cazan 150 l. Te-
lefon: 0735/527.117.
Vând ºurã de fân ºi
coceni. Surcel Mihai,
Seaca de Pãdure,
sat Veleni.

Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Urgent! Anvelope iarnã
205/55/R16 noi (rulate
2000 km). Telefon:
0728/928.909.
Vând groapã suprapu-
sã, Sineasca. Telefon:
0728/073.081; 0761/
624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm
nouã – 50 vedre; 2
scãri duble din þeavã Ø
1/2; roabã, cãruþ curte
mare cu douã roþi cu
rulmenþi. Telefon: 0784/
200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5
l din geam cu naveta
respectivã. Telefon:
0251/562.625.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-
vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci
Cimitirul Sineasca, la
poartã, negociabil. Te-
lefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri ver-
ticalã tip Horenca.Tele-
fon: 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
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Îm-
pãraþi Constantin ºi Ele-
na, 30/40 foiþa, 100 lei
înrãmatã. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pen-
tru calculator. Telefon:
0728/309.011.

Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 –
48, 1 cojoc gri cu glugã,
1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0724/452.643.
Vând bocanci militari 43-
44, ghete 43, pantofi 42-
43, piese Dacia noi, pie-
se 445, þuicã 9 lei/litru,
drujbã alpina defectã, an-
velope 165/13 noi 2 bu-
cãþi, frigider Electrostar
320 litri. Telefon: 0721/
179.420.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pen-
tru centralã de încãlzire,
cântar. Telefon: 0729/
092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Tele-
fon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, pu-
tinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Podari.
Vad comercial excelent.
Telefon: 0758/576.984.

Vând alternator 12 V
nou, aragaz trei ochiuri,
canistre 20 l metal, re-
ductor oxigen sudurã,
polizor (flex) D 125 X 850
w, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extrapar-
fumaþi preþ 120 Ron. Te-
lefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir, ju-
deþul Gorj, sat Palchinu.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manua-
lã, preþ 30 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu ju-
mãtate vechi – jumãta-
te 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 cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nau-
man, bicicletã medicalã,
cãrþi multe de tot felul,
ceasuri de masã, apara-
te de radio, insigne, me-
dalii, pardesie, paltoane.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Tele-
fon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã,
diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon:
0351/404.153.
Vând recamier – bine în-
treþinut, preþ negociabil.
Telefon: 0351/459.314.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm.Tele-
fon: 0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc,
cu apã ºi curent. Garso-
nierã Craiova. Telefon:
0748/195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi vou-
cher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. Plata
pe loc. Telefon: 0723/
918.382.
Cumpãr centralã termicã
pe lemne mai micã de-
cât 0,60 X 0,60 m, chiar
dacã nu este STAS. Te-
lefon: 0766/304.708.
Cumpãr pui de Schnau-
zer, veveriþe ºi arici. Te-
lefon: 0721/995.405.

Particular, cumpãr cuier
pom din lemn. Telefon:
0756/500.628; 0762/
820.095.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (lân-
gã ºcoala „Mihai
Eminescu”), complet
mobilatã. Telefon:
0762/299.913; 0764/
855.169.
Primim în gazdã
doamnã singurã fãrã
copii, nepoþi ºi obligaþii
majore, camerã acces
la bucãtãrie, baie, vine
5 zile pe lunã în cele 2
camere disponibile. Te-
lefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat. Tele-
fon: 0748/105.609.
Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp)
pentru birouri, zonã cen-
tralã, singur în curte. Te-
lefon: 0727/356.383.
Închiriez sau vând loca-
þie pentru creºterea al-
binelor, pãsãrilor, capri-
nelor, pepinierã pomi,
flori ºi creºterea pãstrã-
vului în bazine. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Caut colegã de came-
rã la bloc, lângã Facul-
tatea de Medicinã. Te-
lefon: 0351/442.970.
Închiriez halã industria-
lã 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 comer-
cial termopan 18 mp.
Telefon: 0722/943.220;
0740/649.518.
Închiriez apartament –
de preferat firmã. Tele-
fon: 0769/477.662.
Ultracentral, toate con-
diþiile, 3 camere, deco-
mandat, Proiect M. Te-
lefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi
comerciale. Telefon:
0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195; 0351/429.196.
Proprietar, închiriez în
regim hotelier garsonie-
rã de lux, parter, Rovi-
ne, ieftin. Telefon: 0752/
641.487.
Particular, închiriez apar-
tament 2 camere etaj 1
Lãpuº, mobilat, aragaz,
frigider, 600 Ron. Tele-
fon: 0762/672.086;
0351/467.841.
Închiriez apartament ne-
mobilat Craioviþa Nouã,
100 E. Telefon: 0744/
139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2
camere central, zona
Primãriei Craiova, aer
condiþionat, termopane,
parchet, gresie, uºã me-
talicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lân-
gã Romarta, excepþio-
nal, parter, bloc, 4 ca-
mere, intrare separatã
de locatari, balcon în-
chis, microcentralã,
alarmã, gresie, faianþã,
pretabil inclusive pen-
tru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
SPAÞII COMERCIALE
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 96 mp în
comuna Cârna - Dolj
zonã centralã, vad co-
mercial excelent. Tele-
fon: 0740/049.845.

MATRIMONIALE
Doamnã (1.75), nefumã-
toare, caut sufletul pere-
che cu vârstã 57 – 60 ani
pentru o relaþie serioasã.
Telefon: 0768/266.714.
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru  ajutor
reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pen-
tru prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.
Pensionar, frizer, 63/1.70/
80 doresc doamnã 52-
58 ani, fãrã obligaþii,
eventual casã. Telefon:
0771/385.193.
Tânãr, 35 ani, fãrã obli-
gaþii, locuinþã în Craiova,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã serioasã, vârstã
apropiatã, pentru convie-
þuire. Telefon: 0749/
021.785; 0764/384.089.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi cãl-
durã. Telefon: 0251/
428.437.

Primãria ºi Consiliul Local
Bucovãþ scoate la licita-
þie prin închiriere în data
de 30.03.2012 cele douã
gospodãrii anexã din
com. Bucovãþ satul
Leamna de Sus. Caietul
de sarcini se gãseºte la
sediul Primãriei Bucovãþ.
Regina Margareta rezol-
vã probleme de naturã
vrãjitoreascã. Telefon:
0764/096.730.
Cine a pierdut un cãþel
tânãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpã-
rãtor a unei afaceri, foar-
te frumoase, sãnãtosã,
(pepinierã cãpºuni, tran-
dafiri, pomi fructiferi ºi pã-
sãri, posibil ºi animale. Te-
lefon: 0351/430.880;
0762/278.639.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
COMEMORÃRI

Familia profund îndure-
ratã anunþã împlinirea a
12 ani pe data de 10
martie 2012, de la de-

cesul iubitului soþ ºi
tatã colonel ªTIRBEI
MARIUS. Odihna veº-
nicã dãi-o lui Doamne!

La 11 martie 2012 come-
morãm 2 ani de la tre-
cerea în nefiinþã a celui
care a fost BABOª
GHEORGHE, cãruia îi

purtãm o vie amintire ºi
recunoºtinþa noastrã.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace! Soþia
Eleonora ºi fiul Marius
Baboº.

In memoriam.
STOICA – DAN VALERIU
Pentru tine, DÃNUÞU
mamei / Îmi e dor, tare
dor, bãiatul mamei, /
De vorba ta blajinã ºi
afectuoasã, de zâmbe-
tul tãu, generator de
pace, liniºte ºi bucu-

rie. Roagã-te, lui
Dumnezeu, DÃNUÞUL
mamei, în lumea ta DE
DINCOLO, sã ne lase
puntea comunicãrii.
Cu nestinsã dragoste
împletitã cu durerea
despãrþirii. MAMA.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Cãtre S.C. CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

Sâmbãtã, 10 martie 2012
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, in-
terfon, 118.000 lei negocia-
bil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomanda-
te Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, ter-
mopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schim-
bate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nico-
lae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomanda-
te Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufrage-
rie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semi-
decomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, fa-
ianþã, termopan, parchet la-
minat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI
OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 des-
chideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI
!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CAR-
MEN se gãsesc acce-
sând http://carmen.craio-
vaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelenda-
va, et. 2, complet mobila-
tã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, ter-
mopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Com-
plex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac-
Rocadã, gresie, faianþã, par-
chet, termopan, aragaz, fri-
gider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta,  parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Pa-
tria, gresie, faianþã, ter-
mopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apo-
metre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate ne-
mobilate Rovine-Wiesa-
na, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, re-
partitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, ara-
gaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã nemobilatã Braz-
da lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, fri-
gider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mo-
bilatã ºi utilatã Craioviþa-
Kaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecoman-
date Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, in-
ternet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! În-
chiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Ultra-
central-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramoder-
nã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoa-
la nr.12, et.3, complet mo-
bilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craiovi-
þa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termo-
pan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere decomandate mobi-
late, Brazda lui Novac-
Complex Baba Novac,
recent renovat, baie ultra-
modernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 Mai-
Sara, et.3, complet mobi-
lat, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Bo-
tanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Ro-
cadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere ne-
mobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere de-
comandate Brazdã-Com-
plex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- MICROCENTRALÃ, UL-
TRAMODERN!!! Aparta-
ment 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, ter-
mopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decoman-
date, et.3, Calea Bucu-
reºti-Piaþa Centralã, ne-
mobilate, etaj 3, tocãrie in-
terioarã schimbatã, termo-
pan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Gar-
sonierã decomandatã ne-
mobilatã, Calea Bucureºti-
McDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faian-
ºã, mobilier bucãtãrie, impe-
cabilã, 160 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRA-
MODERN!!! Apartament 2
camere decomandate re-
cent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã ge-
neraþie, parchet, uºi interioa-
re schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDE-
AL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere ne-
mobilate Sãrari, parter, gre-
sie, faianþã, parchet, termo-
pan, 300 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 28-A

Sâmbãtã
Bolton – Queens PR 14:45, Dg.Sp.1
Aston V. – Fulham 17:00
Chelsea – Stoke 17:00
Sunderland – Liverpool 17:00, Dg.Sp.1
Wolves – Blackburn 17:00
Everton – Tottenham 17:00, Dg.Sp.3
Duminicã
Man. United – West BA 16:00, Dg.Sp.1
Swansea – Man. City 16:00
Norwich – Wigan 18:00
Luni
Arsenal – Newcastle 22:00, Dg.Sp.3
Clasament: 1. Man. City 66p, 2. Man. Uni-

ted 64p, 3. Tottenham 53p, 4. Arsenal 49p, 5.
Chelsea 46p...16. Queens PR 22p, 17. Blac-
kburn 22p, 18. Wolves 22p, 19. Bolton 20p, 20.
Wigan 20p.

BUNDESLIGA –
ETAPA A 25-A

Sâmbãtã
Bayern – Hoffenheim 16:30, Eur.2
Mainz – Nurnberg 16:30
Koln – Hertha 16:30
Wolfsburg – Leverkusen 16:30
M’gladbach – Freiburg 16:30
Augsburg – Dortmund 19:30, Eur.2
Duminicã
Bremen – Hannover 16:30, Eur.2
Schalke – Hamburg 18:30, Eur.2
Partida Stuttgart – Kaiserslautern s-a dis-

putat asearã.
Clasament: 1. Dortmund 55p, 2. Bayern 48p,

3. M’gladbach 47p, 4. Schalke 44p, 5. Leverku-
sen 40p...14. Koln 25p, 15. Hertha 23p, 16. Aug-
sburg 22p, 17. Freiburg 21p, 18. Kaiserslau-
tern 19p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 26-A

Sâmbãtã
Sociedad – Zaragoza 19:00
Malaga – Levante 19:00
Gijon – Sevilla 21:00
Betis – Real Madrid 23:00, Dg.Sp.1
Duminicã
Atl. Madrid – Granada 13:00, Dg.Sp.1
Espanyol – Rayo V. 13:00, Dg.Sp.2
Valencia – Mallorca 17:00
Santander – Barcelona 19:00, Dg.Sp.2
Osasuna – Bilbao 22:30
Luni
Villarreal – Getafe 22:00
Clasament: 1. Real Madrid 67p, 2. Barcelo-

na 57p, 3. Valencia 43p, 4. Levante 38p, 5. Bilbao
37p...16. Granada 28p, 17. Villarreal 27p, 18. San-
tander 24p, 19. Gijon 21p, 20. Zaragoza 18p.
SERIE A – ETAPA A 27-A
Sâmbãtã
Palermo – Roma 21:45, Dg.Sp.3
Duminicã
Catania – Fiorentina 16:00
Genoa – Juventus 16:00, Dg.Sp.3
Milan – Lecce 16:00
Atalanta – Parma 16:00
Cesena – Siena 16:00
Lazio – Bologna 21:45
Novara – Udinese 21:45
Meciurile Napoli – Cagliari ºi Chievo –

Inter au avut loc asearã.
Clasament: 1. Milan 54p, 2. Juventus 52p,

3. Lazio 48p, 4. Udinese 46p, 5. Napoli 43p...16.
Parma 30p, 17. Siena 29p, 18. Lecce 25p, 19.
Cesena 17p, 20. Novara 17p.
LIGUE 1 – ETAPA A 27-A

Sâmbãtã
Brest – Bordeaux 20:00
Evian TG – Sochaux 20:00
Nice – Nancy 20:00
Toulouse – Lorient 20:00
Valenciennes – St’Etienne 20:00
Lyon – Lille 22:00
Duminicã
Dijon – Paris SG 18:00
Rennes – Auxerre 18:00
Montpellier – Caen 22:00, Dg.Sp.3
Jocul Ajaccio – Marseille s-a desfãºurat

asearã.
Clasament: 1. Paris SG 55p, 2. Montpellier

54p, 3. Lille 47p, 4. Rennes 43p, 5. St’Etienne
43p...16. Nice 26p, 17. Nancy 26p, 18. Ajaccio
26p, 19. Auxerre 23p, 20. Sochaux 21p.

Europa nu pare a fi pentru Man. United în
acest sezon. Eliminaþi de Basel în grupele Ligii
ºi retrogradaþi în EL, “red devils” ar putea pã-
rãsi rapid ºi a doua competiþie continentalã, a
cãrei finalã va avea loc la Bucureºti, în 9 mai.

Joi seara, cu Bilbao, roº-albii au fost domi-
naþi mari perioade de joc cum nu s-a mai în-
tâmplat de multã vreme pe “Old Trafford” în
cupele europene (13-26 raportul ºuturilor la
poartã, 5-10 cadrate). Curajoasã, agresivã ºi
inspiratã în atac, tânara formaþie bascã (cu o
medie de vârstã undeva în jurul a 24 de ani) a
creat deseori panicã în careul insularilor. ªi
numai paradele lui De Gea au salvat Manches-
terul de o înfrângere ruºinoasã. Dar nu au
putut împiedica ºi primul succes al lui Athletic
pe pãmânt englez!

Totuºi, Rooney a deschis scorul (22), re-
luând în plasã mingea respinsã de Iraizoz. Exact
înaintea pauzei (44), Llorente a egalat, cu ca-
pul, din mijlocul careului, pentru ca apoi De
Marcos (72), plecat din ofsaid, sã facã 1-2. Nu a
fost sfârºitul, pentru cã ibericii au refuzat sã
returneze un balon britanicilor (arbitrul oprise
jocul când mingea era la MU), iar Muniain (90)
a profitat de adormitul Rafael ºi a dus scorul la
un halucinant 1-3, stârnind isteria în rândul ce-
lor 8.000 de basci! În cele din urmã s-a terminat
2-3, dupã penalty-ul transformat de Rooney,
urmare a unui henþ al lui De Marcos.
Duelul dintre fostele adversare ale Stelei,

adjudecat fraudulos de Twente
Elevii lui Ilie Stan n-au rezistat în “16-imi”

forþei lui Twente. ªi este posibil ca ºi Schal-
ke, rivala bucureºtenilor din grupe, sã fie eli-
minatã. Numai cã, joi, olandezii au fost aju-

LIGA EUROPA – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR

Fãrã “diavoli” pe Arena Naþionalã?!

taþi sã câºtige de arbitrul scoþian Craig Thom-
son. Cu un penalty-cadou ºi cu o eliminare
care au pus capãt turului.

În minutul 60, dupã o excelentã lansare a lui
Chadli, Luuk de Jong a scãpat spre poartã, ur-
mãrit foarte aproape de Matip. Cu un metru în
faþa careului, puternicul atacant s-a împiedicat,
cãzând în suprafaþa de pedeapsã. “L-a ºters cu
genunchiul”, a comentat Kicker. “Nici nu l-a
atins. ªi-a pus singur piedicã De Jong”, a reac-
þionat, paradoxal chiar mai dur, ºi cotidianul
olandez De Telegraaf. Dar arbitrul a vãzut alt-
ceva. ªi el, ºi asistentul care l-a îndemnat sã
dea 11 metri! Ceea ce a ºi fãcut. Roºu Matip,
penalty, gol De Jong! 1-0, scor final.

La oaspeþi, Ciprian Marica a jucat întreaga
partidã, însã n-a fost decât o datã periculos, cu
un ºut care a trecut alãturi de butul advers.

Celelalte rezultate: Metalist Harkov –
Olympiakos Pireu 0-1 (Fuster 50) / Sporting
Lisabona – Manchester City 1-0 (Xandao 51)
/ Atletico Madrid – Beºiktaº Istanbul 3-1 (Sal-
vio 24, 27, Adrian 36 / Simao 53) / Standard
Liege – Hannover 2-2 (Buyens 27, Tchite 30 /
Stindl 22 pen., Diouf 56) / AZ Alkmaar – Udi-
nese 2-0 (Martens 63, Falkenburg 84), Valen-
cia – PSV Eindhoven 4-2 (Ruiz 11, Soldado
13, 43 pen., Piatti 56 / Toivonen 83 pen., Wij-
naldum 90).

Returul este programat joia viitoare.

Preºedintele clubului Napoli, Aurelio De
Laurentiis, a anunþat, ieri, cã internaþionalul
slovac Marek Hamsik va rãmâne la echipa ita-
lianã pânã în iunie 2016, el acceptând sã îi fie
prelungit cu un an contractul.

Legitimat la gruparea de pe “San Paolo” din
2007, fotbalistul în vârstã de 24 de ani a înscris
pânã în prezent 47 de goluri în 168 de meciuri
pentru echipa din Serie A.

Altfel, el a avut o contribuþie importantã la
accederea napoletanilor în optimile Ligii Cam-
pionilor, fazã unde a jucat 82 de minute în prima
manºã a disputei cu Chelsea, scor 3-1.

“Visul meu este sã câºtig trofee cu Napoli.
Suntem încã implicaþi pe toate fronturile ºi ur-
meazã un meci crucial de Liga Campionilor, la
Londra (n.r. - miercuri). Suntem ºi în semifina-
lele Cupei Italiei, astfel cã ar fi minunat sã le
oferim un trofeu fanilor noºtri extraordinari”,
a declarat Hamsik.

Deja calificatã în semifinale, fazã unde va
da piept cu formaþia maghiarã Gyor, Oltchim
(7p) îºi va încheia mâine aventura în grupe-
le principale ale Ligii Campionilor, urmând
sã dea piept în deplasare cu liderul Buduc-
nost Podgorica, echipã cu un punctaj ma-
xim pânã acum (10p). În tur,  muntenegren-
cele s-au impus, neverosimil, la o diferenþã
de 10 goluri.

Hamsik ºi-a extins înþelegerea cu Napoli

Mijlocaºul lui Inter Milano, olandezul
Wesley Sneijder, ar putea evolua din varã
în “Premier League”. Dupã ce în debutul
sezonului a fost aproape de un transfer la
Manchester United, dar mutarea nu s-a mai
realizat din cauza preteþiilor salariale ale
jucãtorului (clubul oferea 170.000 lire pe
sãptãmânã, Sneijder cerea 200.000),
Chelsea ºi Manchester City sunt acum pe
urmele sale, a notat, ieri, Goal.com.
“Cetãþenii” au contactat clubul Inter
Milano ºi în luna ianuarie, încercând sã-l
includã în tranzacþie ºi pe Carlos Tevez, dar
mutarea nu s-a concretizat.

Olandezul mai are contract cu gruparea
italianã pânã în 2015.

Sneijder, curtat
de Chelsea ºi City

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR
În cãutarea revanºei?!

„Galacticele”, deplasare la Podgorica
Buducnost – Oltchim, duminicã, ora 20:00, Digi Sport 1

Dacã grupa Oltchimului, în care se mai joa-
cã Krim (2p) – Metz (1), nu mai prezintã un
interes deosebit, în schimb, bãtaie mare pen-
tru locul doi în cealaltã grupã. Acesta se va
decide din meciurile Itxako (3p) – Midtjilland
(4p) ºi Larvik (4p) – Gyor (9p) - astãzi, 17:45,
Digi Sport 3. Mai aproape de a-l obþine sunt
danezele de la Midtjilland, o victorie în Spa-
nia trimiþându-le în semifinala cu Buducnost.
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LIGA I – ETAPA A XX-A
Astăzi

Oţelul – Ceahlăul – ora 19 (Digisport 1)
Pandurii – Dinamo – ora 20.30 (Antena 1)

Duminică, 11 martie
Sportul – FC Braşov – ora 15 (Digisport 1)
FCM Târgu Mureş – Voinţa Sibiu – ora 17 (Digisport 1)
Rapid – Petrolul – ora 21 (Digisport 1)

Luni, 12 martie
„U” Cluj – Steaua – ora 19 (Dolcesport 1)
Astra Ploieşti – CS Mioveni – ora 21.30 (Digisport 1)

Oţelul - Ceahlăul
Oţelul a pierdut neverosimil la

Chiajna, eşec  care s-a lăsat cu
amenzi-record în lotul campioanei,
între 2000 şi 5000 de euro. Forţat
de suspendarea de 3 etape primită
de Silviu Ilie, Dorinel l-a reprimit
în lot pe Sălăgeanu, trecând peste
capul lui Marius Stan. Ceahlăul a
debutat şi ea cu stângul pierzând
acasă cu Sportul, iar antrenorul
Enache şi-a asumat eşecul, punân-
du-l pe seama lipsei sale de experi-
enţă, protejând astfel jucătorii. Sfat
pentru pariori: victorie pentru Oţe-
lul în derby-ul moldovean. Oţelul
se descurcă greu cu echipele care
nu se deschid, însă nu-şi permite
să piardă din nou puncte cu o nou-
promovată, mai ales la primul meci
acasă din 2012. Ceahlăul a înche-
iat recent un contract cu o casă de
pariuri, încasând 100.000 de euro
pe sezon, aşa că ne putem aştepta
la rezultate imprevizibile pentru
echipa lui „Pinalti”.

Rapid – Petrolul
Rapid este la al doilea meci con-

sec utiv acasă, după egalul cu „U”
Cluj, însă are parte de o misiune
mult mai uşoară,  contra Petrolu-
lui, învinsă de FC Vaslui săptă-
mâna trecută.  Rămas,  fără Pan-
cu, ac cidentat, ş i N.Grigore (c u-

Meci decisiv pentru voleibalişti contra campioanei

Partidele FC Vaslui – Concordia şi Gaz Metan – CFR Cluj s-au
disputat după închiderea ediţiei,

Sporturi de sală
Aşa cum era de aşteptat, ec hipa mas-

culină de volei  SCM Craiova are şanse mi-
nime în play-off, unde întâlneş te c ampioa-
na şi ocupanta primului loc  la finalul sezo-
nului regulat,  Remat Zalău. În primul meci,
disputat în deplasare, c ampionii s-au im-
pus  cu 3-0,  însă craiovenii au păstrat ec hi-
librul până spre final în f iecare set,  pier-
zând la 22, 19 ş i 18. As tăzi, de la ora
18.30,  va avea loc al doilea joc , singurul
programat în Bănie, alb-albaştrii fiind ne-
voiţi să c âştige pentru a nu înc heia de pe
ac um sezonul. „Eu mizez pe victorie şi voi
face tot posibilul să c âştig. Sper să am un

arbitraj la fel de bun la Craiova c um a avut
Remat-ul,  f iindcă m-a nemulţumit total
cum am fost f luieraţi afară”, a declarat an-
trenorul Craiovei, Dănuţ Pascu. “Ne pu-
tem lua revanşa la Craiova ş i să arătăm pe
teren că suntem o echipă puternică. Eu zic
că avem puterea să c âştigăm, mai ales că
noi ac asă practicăm un joc  mult mai bun
decât în deplasare”, a dec larat şi juc ătorul
SCM-ului, Marius Ciortea. În schimb, echi-
pa feminină SCM Craiova va disputa ulti-
ma etapă a sezonului regulat, astăzi,  de la
ora 18, în deplasare, cu Unic Piatra Neamţ.
Dacă se vor impune, oltencele au şansa de

a-şi depăş i adversara şi în clasament, ur-
mând a aborda play-off-ul de pe locul 6,
putând as tfel evita o întâlnire cu campioa-
na Tomis Constanţa şi ar juc a o serie „c el
mai bun din 3 jocuri” c u Dinamo.

În etapa a 25-a a Diviziei A masculine
de baschet , SCM Craiova (locul 11,  31 de
puncte) va evolua în deplasare,  duminic ă,
de la ora 18,  în Sala Sporturilor Brazi, cu
CSU Ploieşti (locul 5, 37 de puncte). După
ce au pierdut la mijlocul săptămânii clar
meciul de la Arad, fetele de la SCM Craio-
va (locul 6, 42 de puncte) vor evolua as-
tăzi, pe teren propriu,  în Sala Sporturilor

din Bănie,  de la ora 16,  contra formaţiei
Rapid Buc ureş ti (loc ul 11, 32 de puncte)
în etapa a 27-a a primei ligi.

Ec hipa feminină de handbal SCM Cra-
iova ( loc ul 14, 6 puncte) va juca astăzi, de
la ora 12.30, în etapa a 19-a a Ligii Naţionale,
în deplasare contra echipei CSM  Bucureşti
(locul 7, 15 puncte), în timp ce echipa mas-
culină de handbal Universitatea Craiova (lo-
cul 6, 16 puncte) va evolua acasă, în Sala
Sporturilor din Bănie, duminică, de la ora 11,
contra echipei Handbal 2009 Bistriţa (locul 9,
11 puncte) într-un meci din etapa a 17-a a
Ligii secunde.

„Grig”, mai fă o minune!

Oltenia anti-Dinamo
„Ştiinţa nu moare” e refrenul la modă, însă până şi dacă

va mai fi resuscitată Universitatea, Pandurii ţine sus stegul
sudului. Iar astăzi înfruntă echipa al cărui nume repugnă
oricărui oltean. Dinamo vine pe tărâmul interzis să-şi apere

Grigoraş: „Fanii ne vor susţine frenetic fiindcă întâlnim Dinamo şi nu Craiova”

mul de cartonaşe) , Lucescu ju-
nior îi are din nou la dispoziţie pe
Rui Duarte şi Deac, reveniţi după
suspendări. Herea va fi urcat în
atac, în condiţiile în care tinerii
Ioniţă şi Sburlea nu sunt în for-
mă. „Va fi tensiune, fiindcă echi-
pele mici pun mari probleme, aşa
că trebuie să fim atenţi”, a afir-
mat tehnic ianul giuleş tean, în
timp ce portarul Dani Coman spe-
ră ca gazonul să fie OK,  „fiindcă
la mec iul cu U Cluj nu puteai să
legi 3 pase din c auza lui”. 800 de
„lupi galbeni” vor invada Giuleş-
tiul pentru un derby de tradiţie în
fotbalul românesc, ultima dispu-
tă memorabilă fiind finala Cupei
câştigată de „găzari” acum 17 ani.
„Întâlnim o candidată la titlu, c are
joacă un sistem 4-3-3 bine pus la
punct,  dar  ne propunem să mar-
căm şi să luăm puncte. Ne juc ăm
şansa ca în 1995”, a dec larat Ră-
chită, c are atunci era pe teren.
Faţă de meciul cu Vas luiul au ie-
şit din lot Străuţ (suspendat), Fl.
Dumitru,  Borza şi M.  Roman,
înlocuitori f iind Stojimirovic, P.
Stoica, Hamza Younes  şi Neagu.
Sfat pentru pariori: Câştigă Ra-
pid. Terenul greu şi lipsa de for-
mă a vârfurilor nu vor aduce uşor
goluri pentru giuleş teni, care însă
nu-şi mai permit să piardă punc-
te acasă.

FCM Târgu Mureş –
Voinţa Sibiu

Rezultate diametral opuse pen-
tru cele două echipe ardelene în
prima etapă din 2012, mureşenii
pierzând la Cluj c hiar şi în superi-
oritate numerică, iar sibienii învin-
gând acasă Astra pe final. “Întâl-
nim o echipă incomodă, care nu
are neapărat vedete, dar formează
un grup omogen şi joacă foarte
bine pe contraatac. Sper ca jucă-
torii să înţeleagă c ât de nevoie
avem de cele trei punc te”, a de-
clarat Lăcătuş, care nu se poate
baza pe Pădureţu (suspendat), Va-
silac he, D. Matei şi Topic (acci-
dentaţi).  Startul partidei FCM Târ-
gu-Mureş - Voinţa Sibiu va fi dat
de fostul căpitan al formaţiei ASA
Tîrgu-Mureş, cu 485 de jocuri
disputate în Divizia A, Florea Ispir,
iar conducerea clubului îi va înmâna
tricoul cu numărul 6, purtat de-a
lungul întregii cariere. Intrarea va
fi liberă, echipa gazdă fiind susţi-
nută de autorităţile locale. Sfat pen-
tru pariori: sub 2,5 goluri, în con-
diţiile în care antrenorii Lăcătuş şi
Pelici au stiluri defensive, ambele
echipe mizează mai mult pe apăra-
re, în plus este un derby al sufe-
rinţei, în care orice punct contea-
ză, aşa că prudenţa va fi „parola”
pentru ambele echipe.

Sportul – FC Braşov
Ambele echipe au început cu

dreptul anul, obţinând victorii. La
gazde sunt câteva absenţe de mar-
că: Stancu şi Varga nu au primit
cartea verde, Curelea este acciden-
tat, iar Ghinga incert. “Un singur
lucru aştept de la băieţii mei: 3 punc-
te, abia apoi putem face calcule pen-
tru salvarea de la retrogradare”, a
declarat Daniel Isăilă, care a preluat
pe Sportul după ce a fost demis de
la FC Braşov, ţintind astfel revanşa
în faţa finanţatorului Ioan Neculaie.
„Sportul joacă fiecare meci cu «sa-
bia deasupra capului» şi aşa a reuşit
să câştige la Ceahlăul. Am înţeles

că terenul este foarte prost, iar acest
lucru este un dezavantaj pentru noi.
 Eu joc întotdeauna la victorie, iar
cu un succes la Sportul ne-ar adu-
ce liniştea necesară pentru urmă-
toarele meciuri”, a declarat Şumu-
dică, echipa sa fiind avantajată însă
de terenul prost în etapa trecută, cu
Pandurii. Sfat pentru pariori: peste
2,5 goluri. Ambele echipe au câşti-
gat cu 2-1 şi în prima etapă şi prac-
tică un joc deschis, chiar dacă gaz-
dele sunt lipsite de 3 jucători im-
portanţi de atac.  De asemenea,
combinaţia x2 este probabilă, chiar
dacă Isăilă cunoaşte destul de bine
echipa Braşovului.

postura de lider, iar urmaşii lui Vladimirescu nu sunt deloc
dispuşi să cedeze vreun punct, în special după telenovela
„Ilie Iordache”. Anul trecut, diferendul cu Dinamo i-a
costat pe panduri o penalizare şi putea duce chiar la

retrogradare. „Câinii” nu au mai plecat cu
puncte în ultimii ani de la Târgu Jiu, iar actualul
sezon este de departe cel mai bun din istoria
gorjenilor, cu „magicianul” Grigoraş la timonă.
Chiar prejudiciat de pierderea a 6 titulari,
antrenorul cel mai în vogă din Liga I este
principala speranţă a oltenilor pentru un succes
în seara aceasta. „Am pierdut jucători, transfe-
raţi sau accidentaţi pe termen lung, iar Dinamo
s-a întărit, în iarna aceasta, dar nu vreau să caut
scuze, ci doar soluţii. Sper să găsesc un prim-
unsprezece care să facă faţă liderului şi să
încercăm să ne luăm revanşa după eşecul din
tur. Dacă nu vom alerga mai mult ca ei şi nu
vom avea o răutate mai mare, avem puţine
şanse. Eu cred că Pandurii va arăta bine totuşi”
a declarat Grigoraş, solicitând totodată şi
sprijinul suporterilor: „Sunt convins că 99 la

sută din suporterii de pe stadion vor ţine cu Pandurii,
fiindcă Dinamo nu este Craiova, să aibă susţinere aic i”.
Ciobotariu a antrenat la Târgu Jiu, dar cu un palamares
dezastruos,  ducând echipa spre retrogradare acum doi
ani,  însă în tur a câştugat duelul cu Grigoraş, „câinii”
impunându-se cu 2-0, cu acelaşi scor reluând sezonul pe
„Naţional Arena” contra Gazului. Sfatul pentru pariori:
peste 2,5 goluri. Pandurii are probabil c ea mai bună
posesie din Liga I, fiind o echipă eminamente ofens ivă,
în timp ce vârfurile lui Dinamo, Niculae şi Dănciulescu,
marc hează pe bandă rulantă.


