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Braconieri
reţinuţi de
poliţişti

ADR SV Oltenia -
13 ani de
activitate

Salubritatea,
suspectată că
recrutează
măturători cu cozi
portocalii

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- La alegerile trecute ne-au dat o
brichetă, ne-au dat o găleată, ar tre-
bui, Popescule, ca la alegerile astea
care vin să le dăm şi noi papucii.

cultură / 9

externe / 11

Uzurparea de calităţi a lui Eugen

Marinescu de la Prefectura Dolj

Tandemul imobiliar Constantin Catrina-
Nicolae Băcănaru subtilizase, prin

complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceşti

Anchetă
pag. 4 şi 5

Avocatul craiovean Constantin Catrina şi profeso-
rul de Educaţie fiz ică Nicolae Băcănaru, din Târgu
Jiu, şi-au dat mâna, într-o zi, descoperindu-şi reci-
proc vocaţia imobiliară. Şi, fără a pierde vremea, au
trecut la treabă serioasă. Chiar foarte  serioasă. Că
n-ar fi răzbit fără complicităţi descumpănitoare, ale
unor funcţionari publici şi înalţi funcţionari publici,
asta este treaba instituţiilor abilitate ale  statului.
Activităţile lor imobiliare , copios dezvoltate, se
circumscriu însă prin extensie, dar şi gravitate ,
comportamentului grupului de  crimă organizată.
Precizam după articolul „Prefectura Dolj (ianuarie
2009): Abuzurile  în formă continuată ale  unor func-
ţionari publici”, apărut în cotidianul nostru
(nr.6777) la data de  16 februarie
a.c., că vom reveni. Şi avem moti-
ve îndreptăţite , după cum vom
demonstra în ce le ce urmează.

Sarkozy ameninţă
cu suspendarea
participării
Franţei la spaţiul
Schengen

În cadru l unu i mit ing electo ral
(Villepinte-Seine-Saint Denis), dumi-
nică, 11 martie a.c., Nicolas Sarkozy
a plasat Franţa în centrul discursu-
lui său, reafirmând rolul ţării sale ca
motor al UE, pe linia a ceea ce afir-
mase la Toulon, la 1 decembrie 2011.
El a cerut  rev izu irea acordurilor
Schengen şi a ameninţat cu „sus-
pendarea participării Franţei” dacă
o „guvernare politică” nu este pusă
în practică în următoarele 12 luni. În
opinia sa, acordul Schengen nu mai
răspunde la gravitatea situaţiei, mo-
tiv pentru care trebuie revizuit.

Kincses Elemer:
„Pentru mine,
teatrul şi
literatura
înseamnă poveşti
adevărate”

Craioveanul Victor Pădureanu
continuă să facă performanţă
la Matematică

Absolvent al Colegiului
Naţional „Carol I” din Cra-
iova, în prezent, student la
Academia Tehnică Militară
Bucureşti, Victor Pădureanu,
un tânăr cunoscut pentru re-
zultatele deosebite la concur-
surile naţionale şi internaţio-
nale, continuă să facă per-
formanţă. A câştigat compe-
tiţia individuală la olimpiada
internaţională de Matematică
SEEMOUS, care a avut loc
în oraşul bulgar Blagoevgrad
în perioada 6-11 martie a.c..
Victoria tinerilor români a fost deplină. Au participat 24 de echipe din opt
ţări, iar locul întâi a fost obţinut de echipajul de studenţi români care a
ocupat locul I. Pe locurile al II-lea şi al III-lea s-au aflat studenţii din
Bulgaria şi Grecia. (C.Rusan)
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Cursul pieþei valutare din 13 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Liderul senatorilor UDMR, Fekete Anras
Levente, a anunþat, ieri, cã parlamentarii Uni-
unii nu vor participa la ºedinþele de plen ale
acestei Camere pânã când Guvernul nu va
adopta o hotãrâre privind introducerea învã-
þãmântului în limba maghiarã la Universita-
tea de Medicinã ºi Farmacie Târgu Mureº.
La scurt timp, ºi liderul deputaþilor UDMR,
Mate Andras Levente (foto), a declarat cã
parlamentarii Uniunii au primit mandat de la
preºedintele Kelemen Hunor sã nu participe
la lucrãrile Camerei de ieri. El a explicat cã
nu este vorba despre un protest parlamen-
tar, însã reprezentanþii Uniunii vor sã demon-
streze cã fãrã UDMR nu se poate guverna.
Prima consecinþã a gestului UDMR a fost
cã ºedinþa de plen a Senatului de ieri a fost
suspendatã, din lipsã de cvorum.

Ieri-dimineaþã, imediat dupã ºedinþa coa-
liþiei, preºedintele UDMR, Kelemen Hunor,
susþinea cã partidele aflate la putere au bã-
tut palma în privinþa învãþãmântului în limba
maghiarã la UMF Târgu Mureº: „Am discu-
tat, luni, în coaliþie, despre situaþia UMF Târgu
Mureº, iar preºedintele PDL, Emil Boc, a
venit cu un mandat care suna în felul urmã-
tor: PDL susþine aplicarea Legii Educaþiei în
spiritul ºi litera ei, iar acest lucru se poate
face prin adoptarea unei hotãrâri de Guvern
pentru înfiinþarea unei linii maghiare la UMF
Târgu Mureº. În acest moment, discutãm de-
spre textul propriu-zis, despre conþinutul HG,
astfel încât marþi (n.r. - astãzi) sã intre în
ºedinþa de Guvern”. Declaraþie contrazisã de
secretarul general al PDL, Ioan Oltean, care
a precizat cã nu s-a luat o hotãrâre finalã ºi

cã problema „rãmâne în
pronunþare. Se mai dis-
cutã”, ºi de preºedinte-
le Camerei Deputaþilor,
Roberta Anastase, po-
trivit cãreia „coaliþia nu
a luat nici o decizie ºi a
dat mandat Guvernului
sã facã acest lucru”.

USL va depune moþi-
une de cenzurã dacã
Guvernul Ungureanu ad-
optã HG privind înfiinþa-
rea liniei în limba ma-
ghiarã la UMF Târgu
Mureº, a anunþat, ieri,
fostul ministru al Educa-
þiei, Cristian Adomniþei:
„Acestea sunt solicitãrile
ºi deciziile USL: unu –

demiterea, de urgenþã, a ministrului Cãtãlin
Baba, pentru nepermisul ºantaj ºi ingerinþã
politicã, la dorinþa unui partid politic, UDMR,
în comunitatea academicã de la UMF Târgu
Mureº, ºi doi – dacã, totuºi, Guvernul Ungu-
reanu ºi al PDL va adopta vreo HG de înfiin-
þare a acestei facultãþi, acesta e motivul prin-
cipal pentru înfiinþarea unei moþiuni de cenzu-
rã din partea USL ºi va fi ºi primul HG care
va fi desfiinþat când USL va veni la guverna-
re”. Acesta a spus cã USL va renunþa la pro-
testul parlamentar pentru a depune ºi vota
moþiunea de cenzurã.

Aproximativ 300 de studenþi ai UMF Târ-
gu Mureº ºi alte persoane au protestat, ieri
dupã-amiazã, în Piaþa Teatrului din munici-
piu, împotriva înfiinþãrii liniei în limba ma-
ghiarã. Manifestanþii aveau pancarte pe
care scria „Nu! separãrii etnice”, „Nu sun-
tem troc politic”, „Vrem autonomie univer-
sitarã”. Rectorul UMF Târgu Mureº, Con-
stantin Copotoiu, a anunþat ieri, într-o con-
ferinþã de presã, cã Ministerul Educaþiei a
avertizat instituþia cã ar putea sã i se sus-
pende finanþarea dacã nu rezolvã „proble-
ma liniei maghiare”: „Dupã mai multe dis-
cuþii avute cu domnul ministru al Educaþiei
Naþionale, vineri searã am primit un telefon
în care ne-a spus cã, dacã nu rezolvãm pro-
blema liniei maghiare ºi nu introducem în
Cartã aceste lucruri, ne suspendã finanþa-
rea. A spus cã ne va trimite o adresã, pe
care am primit-o luni (n.r. - ieri) dimineaþã”.
Potrivit acestuia, în adresa transmisã con-
ducerii universitãþii, ministerul îi atrage aten-
þia cã alegerile pentru funcþia de rector, des-
fãºurate în urmã cu câteva sãptãmâni, nu
sunt legale, întrucât Carta nu este aprobatã.
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Candidaþii USL, anunþaþi
pe 19 martie

USL va anunþa pe 19 martie candi-
daturile pentru alegerile locale, ur-
mând ca pânã la aceastã datã sã fie
finalizate negocierile în acest sens, a
declarat ieri liderul PSD, Victor Pon-
ta, la începutul ºedinþei Biroului Per-
manent Naþional al partidului. „Pe 19
martie, luni, secretarul general trebu-
ie sã finalizeze discuþiile în cadrul USL
ºi pe 19 sã anunþãm încheierea, în toa-
te judeþele, a negocierilor cu partene-
rii din USL. Asta înseamnã modul de
candidaturã pe listele de la consiliul
judeþean ºi consiliul local, candida-
turile în teritoriu. Regula va fi a can-
didaturilor USL ºi, dacã vor exista
anumite excepþii, în care vom merge
separat, acestea vor merge cu carac-
ter de excepþie”, a spus Ponta. El le-a
solicitat liderilor judeþeni ai PSD sã îl
ajute pe secretarul general al formaþi-
unii, Liviu Dragnea, pentru ca în
aceastã sãptãmânã sã fie finalizate ne-
gocierile cu partenerii din USL.

Ponta acuzã PDL cã vrea sã
ascundã dosarele lui Bãsescu

PDL va continua sã fraudeze vo-
tul din Parlament pentru a-ºi numi
oameni la CNSAS, ca sã ascundã
dosarele preºedintelui Traian Bãses-
cu ºi celorlalþi colaboratori ai Secu-
ritãþii din jurul lui, a susþinut preºe-
dintele PSD, Victor Ponta, la începu-
tul ºedinþei de luni a BPN al formaþi-
unii. „Este important sã facem publi-
ce ºi motivele pentru care PDL, în
Parlament, continuã sã fraudeze vo-
tul. ªi-au numit oameni la Curtea de
Conturi, la CNA, ca sã controleze
presa. Vã anunþ cã îºi vor numi, pro-
babil, oameni în toate celelalte struc-
turi. La CNSAS este, în acest moment,
probabil, ca sã îi ascundã dosarul
domnului Bãsescu ºi ale celorlalþi co-
laboratori ai Securitãþii care sunt în
jurul domnului Bãsescu”, a spus Pon-
ta. El a arãtat cã trebuie sã fie clar
„pentru toatã lumea de ce ºi la ce
folosesc ei Parlamentul”, în condiþii-
le în care noul guvern nu a trimis nici
un proiect de lege în Legislativ de
când s-a instalat.

Delegaþia Permanentã a
PNL a aprobat, ieri, cu
majoritatea voturilor, exclude-
rea din partid a lui Teodor
Meleºcanu, numit director al
SIE. „În cazul domnului
Meleºcanu, a fost un vot
secret referitor la excluderea
domniei sale din partid, un vot

Meleºcanu, dat afarã din PNL
Europarlamentarul Laszlo Tokes ºi-

a anunþat, ieri, demisia din UDMR, re-
clamând poziþia „permisivã” a Uniunii
faþã de investiþia de la Roºia Montanã,
comportamentul unor deputaþi UDMR
de zãdãrnicire a activitãþii ANI, partici-
parea UDMR la guvernare de dragul
puterii ºi „practica bazatã pe interese
obscure de partid”. Într-un comunicat
de presã transmis ieri-dimineaþã, Tokes

Laszlo Tokes a demisionat din UDMR
care, în covârºitoare majorita-
te, a fost pentru excludere”, a
precizat deputatul Cristian
Adomniþei, dupã ºedinþã.
Adomniþei a spus cã 90 de
membri ai Delegaþiei Perma-
nente au votat „pentru”
excluderea lui Meleºcanu, iar
ºase membri „împotrivã”.

afirmã cã „este o situaþie inacceptabilã
nu doar pentru mine, ci ºi pentru în-
treaga noastrã comunitate maghiarã din
Transilvania, ruºinatã de comporta-
mentul unor deputaþi UDMR care de-
pun toate eforturile pentru a zãdãrnici
activitatea Agenþiei Naþionale de Inte-
gritate (ANI), de verificare a averilor
demnitarilor, sau pe cea a procurorilor
Direcþiei Naþionale Anticorupþie”.

Liderii coaliþiei au decis, ieri, ca
salariile bugetarilor sã fie majorate
începând cu luna iunie, urmând ca
Guvernul sã analizeze procentul cu
care se va face majorarea, a decla-
rat, pentru Mediafax, liderul depu-
taþilor PDL, Mircea Toader. Acesta
a explicat cã Guvernul urmeazã sã
calculeze ºi sã gãseascã soluþii pen-
tru aceastã majorare. Preºedintele
UDMR, Kelemen Hunor (foto), a
susþinut, însã, cã în ºedinþã nu au
fost discutate detalii sau termene
privind majorarea salariilor bugeta-
rilor, dar cã reprezentanþii partide-
lor din coaliþie susþin o astfel de
majorare. „În ºedinþa de luni a coa-
liþiei nu am discutat detalii, amãnun-
te sau termene în ceea ce priveºte
majorarea salariilor bugetarilor, dar
toatã lumea a spus cã susþine o astfel

de majorare. Nu am discutat nici
procente. Trebuie sã vedem dupã
30 martie, în funcþie de veniturile
din primul trimestru. Altceva nu am
discutat, nu am intrat în detalii” , a
spus Kelemen Hunor.

Pe 7 martie, preºedintele Tra-
ian Bãsescu a  susþinut, în Parla-
ment, cã puterea are datoria de a
gãsi soluþii ca, în jurul datei de 1
iunie, sã fie „reîntregite” salariile
bugetarilor. Duminicã, la emisiu-
nea „Dupã 20 de ani”, de la Pro
Tv, acesta a spus cã declaraþia
privind revenirea salariilor la ni-
velul anterior tãierilor nu a fost fã-
cutã din populism, ci deoarece s-
au îndeplinit condiþiile stabilite, ºi
a explicat cã, în 2009, „anvelopa
salarialã, totalul salariilor, era 9,6%
din PIB, iar obiectivul pentru 2014

era sã ajungem la 7% din PIB. Am
atins 7%, de fapt, cu acurateþe,
6,94%, la sfârºitul anului trecut.
Deci condiþiile de revenire s-au
îndeplinit la 31 decembrie”. Dupã
reducerea salariilor cu 25%, în iu-

lie 2010, bugetarii au primit, anul
trecut, o majorare salarialã de
15%, iar pentru refacerea com-
pletã a veniturilor iniþiale ar urma
sã mai beneficieze de o creºtere
de circa 16%.

Coaliþia a decis majorarea salariilor bugetarilor din iunie, dar nu se ºtie procentul
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Potrivit unui raport al Curþii de
Conturi, sporurile acordate angajaþi-
lor din primãrii ºi consilii judeþene au
fost ilegale. Asta deºi banii au fost
daþi în urma unor contracte colecti-
ve de muncã ºi au primit avizul de
legalitate al prefecturilor ºi chiar al
Ministerului Muncii. Unul dintre pri-
mele lucruri pe care le-a fãcut noul
ºef al Guvernului a fost sã se intere-
seze câþi bani are de recuperat. Pre-
mierul Mihai Rãzvan Ungureanu a
cerut, la finalul lunii trecute, tuturor
primãriilor ºi consiliilor judeþene sã-i
comunice situaþia exactã a angajaþi-
lor ºi sumele pe care aceºtia trebuie
sã le înapoieze. De asemenea, ºeful

Curtea de Conturi considerã ilegale sporurile acordate bugetarilor

ªtirea cã fiecare angajat al pri-
mãriilor ºi consiliilor judeþene care
au primit, vreme de mai mulþi ani,
suplimente salariale cuprinse între
400 ºi 800 de lei au fost declarate
ilegale, ºi cã banii trebuie returnaþi,
a cãzut ca un trãsnet pentru oame-
nii, care au ºi aºa salarii mizerabi-
le. Fiecare angajat ar trebui sã
scoatã din buzunar aproximativ

15.000 de lei plus penalitãþi, ºi asta
pentru suplimentele primite doar în
2009 ºi 2010. Înmulþit cu 250.000,
numãrul funcþionarilor din primãrii
ºi consilii judeþene, suma pe care
ar trebui sã o strângã Guvernul este
de aproape un miliard de euro.
Problema returnãrii sporurilor sala-
riale nu este una nouã, ºi naºte
foarte multe contradicþii.

executivului vrea sã ºtie ºi cine a con-
testat în instanþã decizia de returna-
re a banilor. Se pare cã toate primãrii-
le au primit deja deciziile de imputare
de la Curtea de Conturi, dar multe au
fãcut apel la instanþe.
„Deciziile instanþelor trebuie
respectate”

Tema recuperãrii a aproape un mili-
ard de euro, reprezentând sporuri acor-
date ilegal bugetarilor în decursul
anilor 2005 – 2008, a apãrut ºi în 2010.
Cei care au contestat imputãrile Curþii
de Conturi în contencios administra-
tiv au câºtigat. Atunci Nicolae Vãcã-

roiu, preºedintele
Curþii de Conturi, spu-
nea cã deciziile magis-
traþilor sunt în contra-
dicþie cu ceea ce a sta-
bilit Curtea Constitu-
þionalã. „Curtea Con-
stituþionalã a decis cã
instanþele de judecatã
nu pot stabili dreptu-
rile salariale din secto-
rul bugetar. Aceste
drepturi pot fi stabili-
te doar prin lege. Cu
toate acestea, ne con-

fruntãm acum cu o mare problemã, în-
trucât magistraþii continuã sã dea, pe
bandã rulantã, decizii în contradicþie
cu ceea ce a stabilit Curtea Constitu-
þionalã. Chiar ºi în aceste condiþii, de-
ciziile instanþelor trebuie respectate.
Este un important conflict de drept
juridic ºi constituþional”, declara Ni-
colae Vãcãroiu în 2010.
„Curtea de Conturi nu interpre-
teazã decizii judecãtoreºti”

Ministrul Finanþelor din 2010, Se-
bastian Vlãdescu, întrebat cum inter-
preteazã Curtea de Conturi legalita-
tea sporurilor acordate prin sentin-
þe judecãtoreºti, a replicat: „Curtea
de Conturi nu interpreteazã decizii
judecãtoreºti, deciziile instanþelor
se aplicã, din acest punct de vede-
re Curtea de Conturi nu are autori-
tate”. Acordarea acestor sporuri s-a
realizat în 4 moduri: pe baza de con-
tract/acord colectiv de muncã; pe
bazã de dispoziþii/decizii ale ordona-
torilor principali de credite (primari/
preºedinþi ai consiliilor judeþene);
prin hotãrâri ale consiliilor locale/
consiliilor judeþene; prin punerea în
aplicare a sentinþelor judecãtoreºti
prin care fie se recunoaºte legalita-

tea plãþii anumitor drepturi pe o anu-
mitã perioadã de timp ºi uneori  ºi în
continuare, fie se recunoaºte legali-
tatea contractelor/acordurilor colec-
tive de muncã în care se prevede acor-
darea unor asemenea drepturi.

„S-a constatat o practicã
neunitarã din partea instanþelor
de contencios administrativ”

În raportul Curþii de Conturi se in-
sistã pe faptul cã instanþele de con-
tencios administrativ au avut o prac-
ticã neunitarã, ºi au dat câºtig de cau-
zã salariaþilor: „În cauzele rezultate ca
urmare a atacãrii în instanþã a decizii-
lor Curþii de Conturi cu privire la mã-
surile dispuse, de regulã, aceste in-
stanþe au dat câºtig de cauzã  salaria-
þilor, invocând dreptul la negociere al
salariaþilor, fãrã a lua în considerare
obligaþia ordonatorilor de credite de
a respecta prevederile legale  privind
salarizarea personalului din sectorul

bugetar. S-a constatat o practicã neu-
nitarã din partea instanþelor de con-
tencios administrativ în judecarea ac-
þiunilor care au ca obiect legalitatea
acordãrii diverselor drepturi pecunia-
re în contradicþie cu deciziile Curþii
Constituþionale. În cele mai multe ca-
zuri, deciziile Curþii de Conturi vizând
recuperarea sumelor aferente acestor
plãþi nelegale au fost anulate în in-
stanþã”. Un exemplu unde salariaþii
ºi-au câºtigat în instanþã sporurile
salariale este la Constanþa. Dupã
ce Curtea de Conturi a decis cã acor-
darea de sporuri este ilegalã, ºi le-a
anulat pe anul 2008 ºi 2009, peste 600
de angajaþi ai Primãriei Constanþa au
contestat decizia la Curtea de Apel
Constanþa, la instanþa de contencios
administrativ. Magistraþii Curþii de
Apel Constanþa le-au dat câºtig de
cauzã, iar funcþionarii ºi-au primit spo-
rurile restante. Constanþa nu este sin-
gurul exemplu în acest sens.

MARIN TURCITU

Un nou interviu pentru angajarea la mãturã
are loc, astãzi, la sediul din strada Brestei al
SC Salubritate SRL. Persoanele interesate de
un loc de muncã sunt nevoite sã se prezinte
din nou în faþa comisiei de selecþie deoarece
societatea craioveanã a anulat primul concurs,
care a fost organizat cu o sãptãmânã în urmã.
“Din cauza numãrului mare de conte-
staþii depuse, dar ºi a unor erori în pro-
cedura de preselecþie a lucrãtorilor se-
zonieri, am decis sã reluãm interviurile
pentru a înlãtura orice urmã de suspi-
ciune legatã de corectitudinea angajã-
rilor”, a precizat Flavius Sirop, directo-
rul general al SC Salubritate SRL Craio-
va, într-un comunicat de presã.

Val de contestaþii ºi miting
în curtea instituþiei

Întrebat apoi care sunt “viciile de
procedurã” pe care le-au semnalat mem-
brii comisiei de contestaþii, administra-
torul Sirop a spus, în schimb, cã este
vorba de “presiuni” fãcute de mai mul-

Un nou scandal mocneºte, de mai bine
de o sãptãmânã, la Salubritate. În urma
concursului pentru angajarea unui nu-
mãr de 156 de muncitori, SRL-ul craio-
vean s-a trezit cu un vraf de reclamaþii,

dar ºi cu un protest spontan în curtea in-
stituþiei. Cea mai gravã acuzaþie care i se
aduce societãþii este cã ar fi admis persoa-
ne care nu au experienþã ºi nici mãcar nu
sunt domiciliate în Craiova.

te persoane nemulþumite de faptul cã au fost
respinse la interviu. “Ca la orice concurs, sunt
ºi foarte mulþi respinºi. E dreptul lor de a face
contestaþii. Le-am luat pe toate în considerare
ºi, pentru a nu ni se reproºa ceva, am decis sã
reluãm procedurile. E mai corect aºa”, a spus
Sirop. Potrivit acestuia, ar fi vorba de un nu-

mãr de 82 de contestaþii, la care se adaugã ºi
un protest spontan, care a avut loc sãptãmâ-
na trecutã în curtea instituþiei ºi la care au par-
ticipat 500 de persoane.

Persoane din afara Craiovei
printre fericiþii admiºi

Surse din cadrul administraþie susþi-
neau ieri cã motivul pentru care a fost anu-
lat primul concurs ar fi cu totul altul. Mã-
rul discordiei ar fi, în realitate, faptul cã
viitori angajaþi la mãturã ar fi fost selectaþi
pe criterii politice, în funcþie de cine pe
cine susþine ºi care de care are nevoie la
urmãtoarele alegeri locale. Unul dintre ar-
gumentele în acest sens ar fi faptul cã
anumite persoane au trecut proba inter-
viului deºi nu mai lucraserã niciodatã în
domeniu ºi nici nu aveau domiciliul în Cra-
iova. “Sunt pure invenþii. ªi ce dacã nu au
mai lucrat, ºi ce dacã nu au buletin de Cra-
iova? I-am luat ºi pe aceºtia pentru cã nu
vrem sã ni se reproºeze cã facem discrimi-
nãri la angajare”, a replicat Sirop.

Aceeaºi comisie, aceleaºi criterii
Pe de altã parte, cu câteva zile înainte de

primul concurs, conducerea Salubritãþii men-
þionase cã principalul criteriu de selecþie al vi-
itorilor angajaþi la mãturã va fi experienþa, fi-
ind considerat un atu ºi faptul cã au fost înca-
draþi, chiar ºi pentru o perioadã scurtã, la acti-
vitatea de salubrizare a municipiului. Ieri, ad-
ministratorul Sirop a menþionat cã acest crite-
riu rãmâne în vigoare, fiind dublat ºi cu un
altul, al seriozitãþii. “Vrem sã ne convingem cã
lucrãm cu persoane serioase. Probabil cã mem-
brii comisiei au aplicat ºi acest criteriu”, a mai
spus Sirop. În ciuda contestaþiilor, comisia de
evaluare nu a fost schimbatã, aceeaºi membri
intervievându-i ºi astãzi pe solicitanþi. Cei 156
de muncitori la Salubritate vor lucra din mai
pânã în noiembrie ºi vor primi 600 lei pe lunã ºi
bonuri în valoare de 200 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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nr.246308, eliberat de Primăria sectorului 6 Bu-
cureşti. Cu numai ş apte zile înainte, în cir-
cumstanţele descrise „îi  dăduse” procură
specială lui  Nicolae Băcănaru, în vederea
„susţinerii  intereselor mele, în legătură cu
dobândirea , în baza Legii  nr.1/2000 (...) a
terenurilor în suprafaţă de 40 ha, situate în
comuna Gherceşti (...), ce au aparţinut ta-
tă lui meu, Mihail  Bărăgan”.
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Un act de vânzare-cumpărare,
cu detalii neluate în seamă

La data de 9 noiembrie 1942, numitul Ma-
rius  Teodoru, proprietar din Craiova, str. Gră-
dinari nr.9, v indea numiţilor Dumitru C. Po-
pescu, din Drăgăşan i, str. Regele Mihai nr.38,
şi Mihail Bărăgan, năs cut  în Drăgăşan i, dar
domiciliat în  Craiova, str. Unirii nr.70, „în por-
ţiune egală”  moş ia denumită „Teiuşul” ,
pendin te de comuna Gherceşti, plasa Ocolu,
judeţu l Dolj, în s uprafaţă de 170 ha, pent ru
suma de 15 milioane lei (vezi facsimil). Con-
form actului de vânzare-cumpărare din  9 no-
iembrie 1942, cumpărătorii au  plătit , fiecare,
câte 7,5 milioane lei, cu clauză specială, în
sensul că „dacă la o măs urătoare s-ar sta-
bi li că moşia este ceva mai mică sau mai
mare, părţile contractante nu vor putea avea
pretenţii reciproce, imobilul vânzându-s e în
întreg ime pe actuala poses ie cu preţ glo-
bal”. Nu stăruim asupra tu turor detaliilor, re-
levantă pentru  povestea de faţă fiind speci-
ficarea expres ă că atât Dumitru C. Popescu,
din Drăgăş ani, cât şi Mihail  Bărăgan, d in

Avocatul craiovean Constantin Catrina şi profesorul
de Educaţie fizică Nicolae Băcănaru, din Târgu Jiu,
şi-au dat mâna, într-o zi, descoperindu-şi reciproc vo-
caţia imobiliară. Şi, fără a pierde vremea, au trecut la
treabă serioasă. Chiar foarte serioasă. Că n-ar fi răzbit
fără complicităţi descumpănitoare, ale unor funcţio-
nari publici şi înalţi funcţionari publici, asta este trea-
ba instituţiilor abilitate ale statului. Activităţile lor imo-
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Craiova, în  calitate de cumpărători, aveau
drepturi egale, adică o cotă de ˝ din proprie-
tate. Între cumpărători nu exista nici un grad
de rudenie. În aces te circumstanţe, reconst i-
tuirea drep tulu i de proprietate trebuia să se
facă pentru  fiecare proprietar în parte. Res-
pectiv, cei care dovedeau că erau moştenito-
rii lui Mihail Bărăgan, aveau dreptul la co ta
de proprietate a acestu ia, iar pent ru Dumit ru
C. Popescu  se putea reconstitui drep tul de
proprietate numai succesorilor acestuia. Le-
gislaţ ia actuală în materie funciară (art .3 d in
Legea nr.1/2000), p revede că în  cazul terenu-
rilor agricole reconstituirea se poate face nu-
mai până la suprafaţa de 50 ha de proprietar
deposedat.
Actul întâi: înşelarea unui bătrân (77 ani)
aflat pe patul morţii

La data de 1 s eptembrie 2005, numitul Bă-
răgan Emil Mihail, din  Bucureşt i, Drumul Ta-
berei n r.19, bl.2D14, ap.84, sc.1, sectorul 6, în
calitate de moş tenitor unic al tatălui său, Mi-
hail  Bărăgan, so licita primaru lu i comunei

Gherceş ti reconstitui-
rea dreptulu i de pro-
prietate, în conformi-
tate cu Legea nr.247/
2005, pentru suprafa-
ţa de 39,40 ha teren
agrico l, menţ ionând
că diferenţa de 10,60
ha îi fuses e atribuită
an terio r, în  v irtutea
prevederilo r Leg ii
nr.18/1991. Aşa cum
menţionează Bărăgan
Emil Mihail în cererea
sa, tatăl s ău, Bărăgan
Mihail, decedas e (n .r.
– 6 iunie 1980). Ceea
ce se inserează minci-
nos  în cererea menţ i-
onată este că tatăl său,

Mihail Bărăgan , ar fi fos t proprietarul
în treg ii moşii, de 181 ha (!?), pe raza
comunei Gherceşt i, deşi în  actu l de
vânzare-cumpărare d in 9 noiembrie 1942 se
preciza suprafaţa de 170 ha, şi cel de-al do i-
lea co-proprietar era Dumitru C. Popes cu. Cu
drepturi egale. În septembrie 2005, starea de
sănătate a lui Bărăgan  Emil Mihail, in ternat
la Spitalu l Universitar d in Bucureşt i, cu dia-
gnosticu l „accident vascular cerebral acut”,
suferind şi de o boală psih ică în formă avan-
sată, care presupunea lipsă de orientare în
timp şi spaţiu , s e agravase. Conform unei
menţ iuni d in  Încheierea de autentificare
nr.2762/20 septembrie 2005 a notarului pu-
blic Sârbulescu Irina Raluca. Procura spe-
cială dată lui Nicolae Băcănaru, din  Târgu
Jiu, s tr. Victoriei, b l.5, sc.1, et.3, ap .15 (carte
de identitate seria GZ, n r.111218/2002, elibe-
rată de Poliţ ia municipiulu i Târgu Jiu), în ziua
de 5 octombrie 2005, ora 16, au tent ificată de
no taru l public Sârbulescu  Irina Raluca (Bi-
roul notarilor publici as ociaţi Paraschiv Sil-
via şi Sârbulescu Irina Raluca – şoseaua Ale-
xandriei nr.20, bl.L6, ap.44, Sector 5, Bucu-

reşti), p rin  Încheierea n r.3066/5
octombrie 2005 , s t ipu lează:
„M-am dep lasa t ( ...)  în  Bucu-
reşti, str. Drumul  Taberei  nr.19
(...) , unde l-am găsit pe Bără-
gan  Emil Mihail  (...), acesta fi-
ind nedeplasabil. După citirea
actului , a solicita t şi  a consim-
ţit  la autentificarea prezentului
înscris, semnând toate exempla-
rele sale”. Deci, potrivit  Înche-
ierilo r de au tent ificare ale nota-
rului public Sârbulescu  Irina Ra-
luca, „pe mână” cu Nicolae Bă-
cănaru , Bărăgan Emil Mihail se
găs ea, la 20 septembrie 2005, in-
ternat  la Spitalu l Universitar Bu-
cureşt i, cu diagnost icul „acci-
den t vascular cerebral acut”, iar
la data de 5 octombrie 2005, la
domiciliul său , din Drumul Tabe-
rei, ca „netransportabil”. Semnă-
tu ra lui Bărăgan Emil Mihail, ca
mandant, la procura specială dată
lu i Nicolae Băcănaru este, după
toate semnalmentele, contrafăcu-
tă şi obţinută pe patul morţii. E o
cu lme a cinismului. De alt fel, la
data de 12 octombrie 2005, la vâr-
sta de 77 de an i, Bărăgan Emil
Mihail a decedat, pot rivit certifi-
catu lu i de de ces  s eria DP,

Aceasta este “semnătura” unui bătrân, în vârstă
de 77 de ani, paralizat, care va deceda după câteva zile.
curăţat de avere de Catrina Georgeta (imobilul din
strada Petre Carp nr. 13), dar şi de Nicolae Băcănaru.
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170 ha
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biliare, copios dezvoltate, se circumscriu, însă, prin
extensie, dar şi gravitate, comportamentului grupului
de crimă organizată. Precizam după articolul „Prefec-
tura Dolj (ianuarie 2009): Abuzurile în formă conti-
nuată ale unor funcţionari publici”, apărut în cotidia-
nul nostru (nr.6777) la data de 16 februarie a.c., că
vom reveni. Şi avem motive îndreptăţite, după cum
vom demonstra în cele ce urmează.

Uzurparea de calităţi a lui Eugen

Marinescu de la Prefectura Dolj

Actul doi: înşelarea surorii defunctului
Însoţit de notaru l public Sârbulescu  Irina

Raluca, când n ici nu s e răcise mortul, Nico-
lae Băcănaru o abureşte şi pe Alexandru Ma-
rioara, s ora lu i Bărăgan  Emil Mihail, din
Bucureşti, str.Obcina Mică nr.1, bl.Z31, sc.1,
et.3, ap.21, sector 6, de la  care ob ţine, prin
Contractul de ces iune de drepturi succes o-
rale nr.3323/24 octombrie 2005, toate d reptu-
rile de pe urma defunctulu i Bărăgan Emil Mi-
hail, decedat la 12 octombrie 2005. Preţul ce-
siunii, stipulat în  con tract, era de 200.000 lei,
sumă pe care A lexandru Marioara declara că
„am primit -o integral de la Nicolae Băcăna-
ru”, p revalându-se de cert ificatul de moşte-
nitor nr. 148/24 octombrie 2005.
Şi acum, dribling la Primăria Gherceşti

La 30 noiembrie 2005, Băcănaru Nicolae,
în calitate de succesor „al defunctului Bără-
gan Emil Mihail”, conform Contractu lui de
cesiune de d repturi succes orale n r.3323/24

octombrie 2005, s olicită
primarului comunei Gher-
ceş ti, Cornel Păpăro iu, re-
constituirea dreptu lui de
proprietate pen tru supra-
faţa de 90 ha, cu menţiu-
nea „pentru 40 ha am mai
depus deja o cere, la data
de 1 septembrie 2005” (vezi
facsimil). Exprimarea la
pers oana întâi s ingular nu
este greşită, fiindcă la data
respectivă tot  Băcănaru
Nicolae depusese cerere,
în numele lui Bărăgan Emil
Mihail. Frecându-şi mâini-
le de voioş ie, Băcănaru
Nicolae considera, sau in-
ducea ideea, că Bărăgan Emil Mihail era unic
moştenitor al defuncţilor Dumitru C. Popes-
cu  şi Mihail Bărăgan, ceea ce nu era adevă-
rat , aş a cum am demonstrat. Bineînţeles, va
in tra în rol ş i fostu l prefect de Dolj, Silv iu
Dumitru , care, p rin adresa n r.486/21 februa-
rie 2008, atenţ iona Primăria Gherceş ti asu-
pra cazulu i. Adică nu era de g lumit. Cum
Primăria Gherceş t i, p rin adres a n r.284/
1.02.2006, res pinsese cererea de reconst i-
tu ire a dreptu lui de p roprietate referitoare
la suprafaţa de 39,40 ha, Băcănaru Nicolae

se va adresa Comis iei judeţene Dolj de apli-
care a Legii nr.247/2005. Şi va cău ta conexiuni.
Nu  se va descurca, în sch imb, va apela la  o
altă s trategie, realmente lucrat ivă. Prin tr-o
procură specială, la 19 ianuarie 2009, în regis-
trată la biroul notarului public Mariana Bâz-
gu, din  Craiova, Calea Bucureş ti, b l.17C, ap .3,
îl împuterniceşte pe avocatul Cons tant in Ca-
trina, din  Craiova (vezi facsimil), să-l reprezin-
te la Primăria Gherceş ti, Prefectu ra Dolj (...),
precum şi la celelalte  organe competen te, în
vederea ob ţinerii titlurilor de proprietate pen-
tru terenul agricol prevăzut în Anexa 42, la
poziţia  73 şi poziţ ia 2, at ribu it în temeiu l Hotă-
rârii nr.1668/19 octombrie 2007, care căzuse la
ins tanţa de fond (Sentinţa Civilă n r.18458/27
noiembrie 2008). Notarul public Mariana Bâz-
gu , după toate aparenţele, lucrează pent ru
avocatu l Constant in Catrina. Nu  spunem
acum cât de corect.
Şi Eugen Marinescu semnează TDP-urile,
în locul...subprefectului

În  ianuarie 2009, timp de pierdut nu
mai era, fiindcă u rma să fie instalat un
nou prefect, ceea ce s -a ş i în tâmplat la

29 ianuarie, când a fost emis ă ho tărârea de
Guvern  pen tru Florin Stancu. Cu toate aces-
tea, în  ziua de 22 ianuarie 2009 s-au s emnat,
la snop , nu  mai puţ in de 27 de TDP-uri, înt re
care şi cele cu  numerele 12614 şi 12616, pen-
tru  suprafeţele de 50 ha, respectiv  39,40 ha.
Prin uzurpare de calităţi , în forma cea mai
cris talină, pentru funcţia de s ubprefect
semna Eugen Marinescu, directorul Direc-
ţiei  de verificarea legalităţii  actelor din Pre-
fectura Dolj. Avea vreo abilitare legitimă Eu-
gen  Marines cu s ă semneze în  locul s ubpre-
fectu lui? Dacă avusese „dificu ltăţi”  în  a fi
contactat de avocatul Constan tin Catrina, ex-
pert în  afaceri imobiliare, asta e treaba altora.
Despre cum cap turase avocatul Cons tant in
Catrina imobilul d in s tr. Petre Carp n r.13, fos-
tă Armata Poporulu i, în co-producţ ie cu sora
sa, Georgeta Catrina, am relatat  săp tămâna
trecută. Nu  sun tem la capăt de d rum. Suntem
în faţa unu i fals g roso lan, de netăgăduit, şi
aş tep tăm în această p riv inţă ş i punctul de
vedere al prefectu lui judeţului Dolj, Nicolae
Giugea. Că t itlu rile de proprietate cu  nume-
rele 12614 şi 12616 din 22 ianuarie 2009 au
fost anulate în instan ţă, am mai menţ ionat.
Toată poves tea, de la o  margine la alta , es te
una greţoas ă, dar şi penală. Am putea-o con-
sidera o găinărie de proporţii. Dar am greş i.
Ea este proiecţia unui grup de crimă orga-
nizată, incisiv, abil, care lucrează în muni-
cipiul Craiova fără mare deranj, în acapara-
rea de proprietăţi imobi liare. Nu mai dez-
vo ltăm „minunile” de la Primăria Gherceşt i,
unde în ziua de 23 decembrie 2008, deci în
ajunu l Crăciunului, comisia locală de fond
funciar, „încropită” în  descons iderarea re-
gu lamentu lui de funcţionare, era at ins ă de
„hărnicie” şi completa Procesul-verbal de

punere în  poses ie nr.20, pen-
tru Băcănaru V. Nicolae (moş-
tenitoru l defunctului/defunc-
tei Popes cu C. Dumit ru ). Ori,
Băcănaru V. Nicolae nu avea
nici o legătură şi nici un drept
s ă-l moşteneas că pe fos tu l
co-proprietar al moş iei de la
Teiuşul, ş i asta se şt ia. În  fe-
lu l a ces ta, n umăru l c elo r
amestecaţi înt r-un fals g ros o-
lan a s porit  cu  încă 4-5 func-
ţionari publici, care pres tau
servicii la comandă.

 Brigandaj înseamnă
tâlhărie la drumul mare.
Suntem departe de aşa
ceva?

Băcănaru pasează recuperarea
terenului  avocatului Constantin
Catrina, iscusit în imobiliare.

Actul de deces care atestă
stingerea din viaţă a lui Bără-

gan la 12 octombrie 2005.

subtilizase, prin complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceştisubtilizase, prin complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceştisubtilizase, prin complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceştisubtilizase, prin complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceştisubtilizase, prin complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceştisubtilizase, prin complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceştisubtilizase, prin complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceştisubtilizase, prin complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceştisubtilizase, prin complicităţi, 40 ha teren agricol la Gherceşti
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Lucrãtorii Serviciului Terito-
rial al Poliþiei de Frontierã Dolj -
Sectorul Poliþiei de Frontierã
Bistreþ - i-au anunþat pe repre-
zentanþii IPJ Dolj, în cursul zilei
de duminicã, cã în incinta Sta-
þiei de pompare a apei Ianoº, din
comuna Catane, au gãsit trei
carcase de vânat. La faþa locu-
lui a fost trimisã o echipã de
poliþiºti ai Biroului Arme, Explo-
zivi ºi Substanþe Periculoase

(BAESP), oamenii legii descope-
rind douã capete ºi douã piei de
mistreþ, precum ºi un cap ºi o
piele de cãprior. Au fost dema-
rate cercetãrile pentru stabilirea
provenienþei resturilor rezultând
cã, sâmbãtã seara, Ion Mitroi,
de 49 de ani care este pãdurar,
împreunã cu fiul sãu, Daniel
Mitroi, de 27 de ani, fost pãdu-
rar, ambii din comuna Bârca, s-
au deplasat cu un autoturism
marca Fiat pe fondul de vânã-

Duminicã dimineaþa, în jurul orei 05.00,
un echipaj de siguranþã publicã din cadrul
Secþiei 4 Poliþie Ruralã Coºoveni a sur-
prins douã persoane în timp ce încercau
sã sustragã bunuri din curtea locuinþei lui
Marin Sbora, 58 de ani, din comuna Teasc.
La vederea echipajului de poliþie, cei doi
hoþi au rupt-o la fugã, oamenii legii reu-

Braconieri reþinuþi de poliþiºtiBraconieri reþinuþi de poliþiºtiBraconieri reþinuþi de poliþiºtiBraconieri reþinuþi de poliþiºtiBraconieri reþinuþi de poliþiºti
Trei persoane au fost reþinute,

duminicã dupã-amiazã, de poliþiº-
tii doljeni, dupã ce au fost prinse
la braconat. Reprezentanþii AJVPS
Dolj spun cã braconajul, fie cã se
face cu ogari, fie folosind arme de

foc, a devenit un fenomen, o “pla-
gã”, ºi cã numai aplicarea legii cu
fermitate, confiscarea armelor, au-
toturismelor ºi a ogarilor, dupã caz,
îi poate determina pe cei care co-
mit asemenea fapte sã se opreascã.

toare nr. 23 Cârna ºi, folosind
arma de vânãtoare cu alice deþi-
nutã legal de bãrbatul de 49 de
ani, au braconat cele trei anima-
le. Dupã ce au împuºcat anima-
lele, cei doi le-au tranºat ºi au
aruncat pieile, capetele ºi mã-
runtaiele, care au fost împrãº-
tiate pe câteva zeci de metri, în
vecinãtatea Staþiei de pompare,
sperând sã nu fie vãzute. “Pe
numele celor doi bãrbaþi, poliþiº-

tii au întocmit acte premergãtoa-
re începerii urmãririi penale sub
aspectul comiterii infracþiunilor
de uz de armã letalã fãrã drept
ºi braconaj cinegetic, arma în
cauzã, precum ºi cele douãzeci
ºi opt de cartuºe pe care le mai
avea acasã deþinãtorul fiind ridi-
cate în vederea cercetãrilor. De
asemenea, autoturismul folosit
de cei doi la comiterea faptei a
fost indisponibilizat pânã la de-
finitivarea cercetãrilor”, ne-a

declarat agent Amelia Cãprãrin,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
În baza probatoriului adminis-
trat, Ion Mitroi ºi fiul sãu, Da-
niel, au fost reþinuþi pe bazã de
ordonanþã, pentru 24 de ore. Ieri,
cei doi au fost prezentaþi procu-
rorilor din cadrul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Bãileºti,
care au decis sã-l prezinte in-
stanþei, cu propunere de aresta-
re preventivã, doar pe Ion Mi-
troi, care a primit mandat de
arestare preventivã pentru 15
zile, fiul sãu urmând sã fie cer-
cetat, în continuare, în stare de
libertate. Prejudiciul provocat de
cei doi se ridicã la 9.000 de euro.

A împuºcat o
cãprioarã gestantã

Tot duminicã, seara, în jurul
orei 19.00, doi paznici de vânã-
toare ai Asociaþiei Judeþene de
Vânãtoare ºi Pescuit Sportiv
(AJVPS) Dolj, Mihai Popa ºi Io-
nuþ Bitoleanu, aflaþi pe fondul 71
Izvor, au auzit mai multe focuri
de armã. Cei doi s-au îndreptat
în direcþia de unde
auziserã împuºcãturi-
le ºi au vãzut un bãr-
bat care se apropia de
o maºinã Mitsubishi
Pajero. Nu avea ni-
mic la el, însã ceva
mai în spate, ascun-
se în vegetaþie, cei
doi paznici au vãzut
o cãprioarã ucisã ºi o
puºcã Geco. Au su-
nat pe 112 anunþând
cã au depistat un bãr-
bat la braconaj, la faþa
locului ajungând po-
liþiºti din cadrul BA-
ESP ºi Secþiei 1 Poli-
þie Ruralã Craiova, care au con-
statat cã aspectele sesizate se
confirmau, bãrbatul prins în fla-

grant fiind Gheorghe Olteanu, de
58 de ani, din Craiova. Din cer-
cetãrile efectuate a rezultat fap-
tul cã acesta a ajuns pe Fondul
de vânãtoare Izvor unde, folo-
sind o armã de vânãtoare cu ali-
ce marca Geco, a braconat o cã-
prioarã. Poliþiºtii au gãsit cada-
vrul cãprioarei, 15 cartuºe de
calibrul 5,6 mm ºi 16 cartuºe de
calibrul 12 mm, iar la aproxima-
tiv 10 metri de autoturism a fost
gãsitã o armã, pe care o arunca-
se bãrbatul. “Armele, muniþia ºi
vânatul au fost ridicate în vede-
rea cercetãrilor, iar pe numele

suspectului a fost întocmit do-
sar penal pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de braconaj cinege-

tic ºi uz de armã letalã fãrã drept,
bãrbatul fiind reþinut pe bazã de
ordonanþã pentru 24 de ore.
Acesta urmeazã sã fie prezentat
Judecãtoriei Craiova cu propune-
re de arestare preventivã”, a mai
precizat agent Amelia Cãprãrin.

Reprezentanþii AJVPS Dolj
spun cã, în urma analizelor efec-
tuate s-a stabilit cã animalul bra-
conat, în speþã cãprioara, urma
sã fete doi pui, prejudiciul creat
prin uciderea ei fiind de 4.000
de euro. În ultima vreme s-au în-
mulþit cazurile de braconaj, dupã
cum susþin membrii AJVPS Dolj,

cei care comit ase-
menea fapte fiind
de obicei bine orga-
nizaþi ºi folosind fie
arme, fie ogari. Se
fac diverse acþiuni,
împreunã cu Poli-
þia, pentru depista-
rea braconierilor,
însã cea mai bunã
soluþie ar fi aplica-
rea legii cu fermi-
tate faþã de cei care
sunt prinºi, întrucât
pedeapsa pentru
braconaj cinegetic
poate ajunge pânã
la 7 ani de închisoa-

re, conform prevederilor Legii
nr. 407/2006 a vânãtorii ºi pro-
tecþiei fondului cinegetic.

Un doljean de 18 ani a fost arestat preventiv pentru
29 de zile în timp ce “partenerul” sãu, un tânãr de 23 de
ani, este cãutat de poliþiºti, dupã ce, duminicã diminea-
þa, cei doi au fost surprinºi ieºind cu diverse bunuri din
curtea unui localnic din comuna Teasc. Oamenii legii au
stabilit cã cei doi nu erau la prima “loviturã” ºi îi cerce-
teazã acum pentru furt calificat.

ºind sã punã mâna  doar pe unul dintre ei,
respectiv Ionuþ Badea, de 18 ani, din co-
muna Teasc. În urma audierii acestuia s-a
stabilit cã partenerul sãu la comiterea fap-
tei fusese Cosmin Kiroiu, de 23 de ani,
din aceeaºi localitate. “Din primele cerce-
tãri efectuate a rezultat faptul cã tânãrul
de 18 ani împreunã cu cel care a fugit,

ambii din comuna Teasc, au pãtruns în lo-
cuinþa pãrþii vãtãmate cu scopul de a sus-
trage bunuri. Prin extinderea cercetãrilor,
poliþiºtii au mai stabilit cã cei doi tineri nu
erau la prima faptã, întrucât în noaptea de
10 spre 11 martie a.c. au sustras dintr-o
anexã a locuinþei unui alt bãrbat din co-
muna Teasc mai multe bunuri printre care
un plug agricol ºi un circular cu motor
electric în stare de funcþionare”, ne-a de-
clarat agent Amelia Cãprãrin, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Prejudiciul, în valoare de aproximativ
3.000 de lei, a fost recuperat în totalitate
ºi restituit pãrþilor vãtãmate, iar Ionuþ Ba-
dea a fost prezentat, duminicã seara, Ju-
decãtoriei Craiova, magistraþii instanþei, în
baza probatoriului administrat, eliberând pe

numele sãu mandat de arestare preventivã
pe o perioadã de 29 zile. Poliþiºtii continuã
cercetãrile în cauzã, pentru prinderea lui
Cosmin Kiroiu, care în prezent se sustra-
ge activitãþilor de cercetare penalã, fiind
fugit de la domiciliu, în sarcina celor doi
fiind reþinutã infracþiunea de furt calificat.

Unul arestat, altul cãutat… pentru furt calificatUnul arestat, altul cãutat… pentru furt calificatUnul arestat, altul cãutat… pentru furt calificatUnul arestat, altul cãutat… pentru furt calificatUnul arestat, altul cãutat… pentru furt calificatUnul arestat, altul cãutat… pentru furt calificatUnul arestat, altul cãutat… pentru furt calificatUnul arestat, altul cãutat… pentru furt calificat
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Încã de la înfiinþarea sa
în anul 1999, Agenþia pen-
tru Dezvoltare Regionalã
Sud-Vest Oltenia, are douã
obiective principale: ges-
tionarea la nivel regional a
programelor cu finanþare
europeanã ºi programarea
strategicã a dezvoltãrii eco-
nomice ºi sociale a regiu-
nii în parteneriat cu actorii
locali, prin elaborarea stra-
tegiilor ºi a planurilor mul-
tianuale de dezvoltare re-
gionalã, ce vizeazã dome-
niile prioritare de dezvolta-
re precum: infrastructurã, agricul-
turã ºi dezvoltarea ruralã, compe-
titivitatea economicã ºi inovarea,
sãnãtatea,  educaþia, turismul, pia-
þa muncii ºi resursele umane.  Pla-
nul de Dezvoltare Regionalã este
documentul strategic ce trebuie sã
identifice acele direcþii de acþiune
care sã conducã la dezvoltare eco-
nomicã ºi socialã, sã fundamente-

ze necesarul de finanþare din dife-
rite surse pentru perioada 2014-
2020 ºi sã includã un portofoliu
de proiecte strategice, pe dome-
nii precum infrastructura, turism,
sãnãtate, educaþie, dezvoltarea
afacerilor etc. ºi de proiecte
integrate, pe zone de acþiune
urbanã.
Fonduri europene destinate
unei dezvoltãri inteligente

Marilena Bogheanu, direc-
torul executiv al ADR SV Ol-
tenia a precizat cã în vederea
pregãtirii viitoarei perioade de
programarea ADR-urile vor
coordona elaborarea Planurilor
de Dezvoltare Regionalã 2014
– 2020, ce vor contribui la  ela-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Pentru 2014-2020, Plan de Dezvoltare Regionalã

Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia:
„Pe 5 martie, ADR SV Oltenia a împlinit 13 ani de la înfiinþare. În

aceastã perioadã am parcurs un drum deloc uºor, bazat însã pe principii
solide de parteneriat, responsabilitate, transparenþã ºi cooperare, de-a
lungul cãruia ºi-a confirmat statutul de factor catalizator al dezvoltãrii
regionale. Asumându-ne rolul de promotor al dezvoltãrii socio-econo-
mice a regiunii, nu ne-am limitat doar la atribuþiile delegate prin lege,
respectiv gestionarea la nivel regional a programelor cu finanþare euro-
peanã sau guvernamentalã, ci am devenit în timp o organizaþie orientatã
spre performanþã, lucrând pentru regiune, în scopul de a creºte atracti-
vitatea regiunii printr-o dezvoltare durabilã a acesteia. Împreunã cu au-
toritãþile locale din regiune am cãutat sã venim în întâmpinarea nevoilor
comunitãþilor prin lansarea unor iniþiative privind îmbunãtãþirea calitãþii
infrastructurii de transport ºi de afaceri, stimularea investiþiilor etc”.

borarea Strategiei naþionale de dez-
voltare regionalã ºi  a viitoarelor
Programe Operaþionale.  Acestea
vor fi corelate atât cu strategiile eu-
ropene ºi  cu cele  sectoriale la ni-
vel naþional (pentru domeniul trans-
portului, sãnãtãþii, învãþãmântului,
turismului, resurselor umane etc.),
la nivel regional (Planuri regionale
de protecþie a mediului, pentru în-

vãþãmânt profe-
sional ºi tehnic
etc.), cât ºi cu
strategiile locale
ºi judeþene.  În
data de 26 ianua-
rie a avut loc la
Bucureºti, Con-
ferinþa de lansa-
re la nivel naþi-
onal a procesu-
lui de programa-
re a fondurilor
europene desti-
nate unei dez-
voltãri inteli-

gente, incluzive ºi durabile  2014
– 2020.  Coordonator al procesu-
lui de programare a fondurilor eu-
ropene 2014-2020 ºi de negociere
a documentelor programatice cu

Comisia Europeanã va fi
Ministerul Afacerilor
Europene.  Metodologia
de elaborarea Planurilor
de dezvoltare regionalã
va fi elaboratã de cãtre
Ministerul Afacerilor Eu-
ropene, astfel încât sã fie
abordatã unitar la nivelul
celor opt regiuni de dez-
voltare.
Proiecte prioritare

ADR SV Oltenia  a de-
marat, în iunie 2011,  ac-
tivitatea de programare la

nivel regional. „Agenþia a transmis
cãtre consiliile judeþene, municipiile
reºedinþã de judeþ ºi prefecturile din
regiune  o adresã  cu privire la ne-
cesitatea elaborãrii de strategii re-
gionale/judeþene/locale ºi a listei de
proiecte prioritare; a fost transmis
un proiect al conþinutului Planului
de dezvoltare a Unitãþii administra-
tiv teritoriale (UAT) - structura mi-
nimalã. Totodatã a stabilit, în acord
cu reprezentanþii autoritãþilor pu-
blice locale, componenþa grupuri-
lor de lucru pentru elaborarea  Pla-
nului de Dezvoltare Regionalã  2014
– 2020 ºi a prezentat în cadrul
ºedintelor CDR contextul ºi plani-
ficarea  elaborãrii documentelor de
programare pentru perioada 2014-
2020”, a subliniat Marilena Boghea-
nu. ADR SV Oltenia a organizat pe
de o parte, o întâlnire la nivel re-
gional a Grupului de lucru format
din reprezentanþi ai autoritãþilor
publice locale ºi ai prefecturilor în
luna noiembrie 2011, iar pe de altã
parte, a fãcut o primã solicitare de
constituire a portofoliului regional
de proiecte, a demarat elaborarea
unui set de studii regionale temati-

ce, ca bazã pentru
Analiza socio-econo-
micã a regiunii ºi nu
în ultimul rând, a or-
ganizat, în perioada
30 ianuarie - 7 martie
2012 întâlniri cu gru-
purile judeþene în fie-
care din cele cinci ju-
deþe din regiune „În
perioada urmãtoare
vom continua activi-
tatea de elaborare a
Strategiei de dezvol-
tare pentru perioada
2014- 2020 ºi a

portofoliului de proiecte în confor-
mitate cu documentele europene ºi
naþionale în domeniu, prin actuali-
zarea analizei socio-economice ºi
stabilirea prioritãþilor în cadrul
grupurilor tematice (Infrastructu-
rã regionalã/Competitivitate eco-
nomicã, cercetare, dezvoltare, ino-
vare/ Resurse umane, piaþa mun-
cii, servicii sociale/ Agriculturã ºi
dezvoltare ruralã/Mediu ºi dezvol-
tare durabilã) ce se vor reuni în-
cepând cu luna mai”, a mai spus
directorul executiv al ADR SV
Oltenia.

Pe parcursul a trei zile, în
perioada 9-11 martie 2012,
inspectorii vamali din cadrul
Direcþiei Regionale pentru
Accize ºi Operaþiuni Vamale
Craiova, în urma acþiunilor
de control specifice au con-
fiscat 3.569 litri bãuturi al-
coolice, cinci kilograme de
cafea boabe ºi câteva zeci de
pachete de þigãri netimbrate,
aplicând amenzi în cuantum

de 59.500 lei. De exemplu, inspectorii argeºeni au reþinut
în vederea confiscãrii, întreaga cantitate de 1.365 litri
bãuturi alcoolice intermediare ºi 2.129 litri bere, desco-
peritã în depozitul unei societãþi comerciale, având o va-
loare totalã de peste 25.000 lei, iar societatea în cauzã a
fost sancþionatã cu amendã contravenþionalã în cuantum
de 50.000 lei. Pe de altã parte, în Teleorman s-a desco-
perit în compartimentul de marfã al autoutilitarei condu-
se de o persoanã de 43 de ani, cinci kilograme de cafea
boabe marca Fortuna ºi 34 de pachete de þigarete netim-
bratã, fãrã documente însoþitoare. Cafeaua ºi þigaretele
au fost confiscate, iar persoana în cauzã a fost sancþio-
natã cu amendã în cuantum de 1.500 lei.

Peste 3,5 tone de bãuturi
confiscate de inspectorii
vamali

Timp de trei zile, înce-
pând de mâine, va avea loc
la Bucureºti prima ediþie a
„Forumului IMM-urilor”,
eveniment  o rgan iza t  de
ROMEXPO cu sprijinul Gu-
vernului României, sub co-
ordonarea Andreei Paul, am-
basadorul IMM-urilor din
România la Comisia Euro-
peanã.  Evenimentul se va
desfãºura în sala de confe-

rinþe N. Titulescu a Centrului Expoziþional Romexpo, în
fiecare zi, între orele 9.00 - 18.00. Forumul va fi un tur
de forþã al sectorului IMM-urilor ºi va fi inaugurat de
Primul Ministru al României, Mihai Rãzvan Ungureanu.
Evenimentul reprezintã un bun prilej de interacþiune a
tuturor celor interesaþi de dinamica acestui sector cu
scopul comun de dezvoltare a mediului de afaceri com-
petitiv din România. Reprezentarea la cel mai înalt nivel
în cadrul acestui forum reprezintã dovada respectului
ºi a responsabilitãþii pentru dialogul cu reprezentanþii
IMM-urilor din România.

„Forumul IMM-urilor”

Lunea trecutã spotul „Sfi-
deazã convenþiile” parte din
actuala campanie de brand
Mazda, lansatã anul trecut la
Salonul Auto de la Geneva, a
fost ales unul din cele 10 câº-
tigãtoare a celei de-a doua
competiþii anuale Ads Woth
Spreading,  organizatã de
TED, o organizaþie non-pro-
fit ce reuneºte în cadrul unor
evenimente globale persoane

din trei domenii: Tehnologie, Divertisment ºi Design. Con-
form TED, competiþia este menitã sã „rãsplãteascã ino-
vaþia, ingeniozitatea ºi inteligenþa în publicitate”. Spotul
inspiraþional „Sfideazã convenþiile” îl prezintã pe Masa-
hiro Moro, Executive Officer la Mazda Motor Corpora-
tion ºi fost Vicepreºedinte de Marketing la Mazda Motor
Europe. Aceasta descrie cum Mazda este legatã de oraºul
sãu natal Hiroshima, Japonia ºi care – asemeni oraºului
ºi oamenilor – a avut mereu abilitatea de a sfida conven-
þiile pentru a depãºi provocãrile istoriei.

Spotul Mazda „Sfideazã
convenþiile” câºtigã
premiul TED
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Potrivit reprezentanþilor Casei de Asigurãri
de Sãnãtate Dolj, controalele ce vor fi iniþiate
începând cu aceastã sãptãmânã au ca scop
urmãrirea modului în care este utilizat Fondul
Naþional Unic al Asigurãrilor Sociale de Sãnã-
tate. Mai exact, inspectorii vor verifica în ur-
mãtoarea perioadã toate reþetele emise în ju-
deþul Dolj în baza programului de compensare
de 90%. Facilitatea este acordatã pensionari-
lor conform legii, însã numai în situaþia în care
aceºtia au venituri mai mici de 700 de lei pe
lunã. Pentru ceilalþi asiguraþi compensarea se
realizeazã într-un procent de 50% din preþul
medicamentului.

Toate suspiciunile legate de existenþa unor
reþete acordate în mod eronat au apãrut dupã
ce Casa de Asigurãri de Sãnãtate a primit de la
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Dolj baza
de date cu veniturile persoanelor din judeþul
Dolj. Cu aceastã ocazie, s-a constatat cã unii
doljeni nu se încadrau în acest program de com-
pensare întrucât aveau venituri ºi din alte sur-
se. Pornind de la aceste cazuri Casa de Asigu-
rãri de Sãnãtate va verifica reþetele cu compen-
sare 90% acordate în ultimii doi ani.

Printre obiectivele imediate ale echipelor de
control, în situaþia în care se va constata cã

Pentru cã existã o serie de suspiciuni legate de eliberarea în mod ero-
nat a unor reþete, inspectorii din cadrul Casei de Asigurãri de Sãnãtate
(CAS) Dolj vor demara în zilele urmãtoare ample acþiuni de control. De
data aceasta, în vizor vor intra reþetele acordate pensionarilor, mai pre-
cis celor care au pensii mai mici de 700 de lei pe lunã ºi care beneficiazã
de o compensare de 90% din preþul medicamentelor.

Reþetele acordate pensionarilorReþetele acordate pensionarilorReþetele acordate pensionarilorReþetele acordate pensionarilorReþetele acordate pensionarilor, în atenþia inspectorilor CAS Dolj, în atenþia inspectorilor CAS Dolj, în atenþia inspectorilor CAS Dolj, în atenþia inspectorilor CAS Dolj, în atenþia inspectorilor CAS Dolj

Pentru a intra în posesia spriji-
nului pe suprafaþã, consiliile locale
trebuie sã depunã declaraþia de eli-
gibilitate, respectiv Anexa nr. 1 la
Formularul tip al Cererii unice de
platã pe suprafaþã pentru anul
2012, pentru suprafeþele pentru
care se solicitã sprijin ºi pe care
consiliul local desfãºoarã activi-
tatea agricolã, dar pentru care nu
au fost încheiate contracte de
arendã, concesiune, închiriere
etc., spune directorul Agenþiei Ju-
deþene de Plãþi ºi Intervenþie în

Consiliile locale pot
depune ºi în acest an
cereri unice de platã
pe suprafaþã pentru
pajiºtile comunale, în
vederea obþinerii
sprijinului pe supra-
faþã acordat de
Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie în Agri-
culturã (APIA). Ca ºi
în cazul fermierilor,
utilizarea subvenþiei
de cãtre consiliile
locale nu este condi-
þionatã de cãtre
instituþie, acestea
având libertatea de a
cheltui banii primiþi.

reþetele au fost eliberate în mod incorect, se
numãrã ºi acela de a stabili cauza apariþiei unor
astfel de erori. În acest caz, este foarte proba-
bil, spre exemplu, ca un pensionar sã nu decla-
re toate veniturile ori ca medicul de familie sã
nu solicite toate documentele doveditoare. O
altã posibilitate este aceea ca farmacistul sã eli-
bereze medicamentele cu compensare de 90%
deºi medicul nu a bifat pe reþetã cãsuþa cores-
punzãtoare acestui tip de asigurare. În orice
astfel de situaþie, dacã se constatã nereguli,
inspectorii Casei de Asigurãri de Sãnãtate vor
lua mãsurile legale care se impun.

Reþetele compensate 90%, doar pentru
cei cu pensii mai mici de 700 de lei
Conform legislaþiei în vigoare, acordarea

acestor reþete se realizeazã în baza unei decla-
raþii pe proprie rãspundere privind veniturile,
datã de pensionarul beneficiar. De altfel, repre-
zentanþii Casei de Asigurãri de Sãnãtate îºi pro-
pun cu aceastã ocazie sã mediatizeze ºi condi-
þiile cerute de actele normative în vigoare, ast-
fel încât pensionarii cu pensii mai mici de 700
de lei sã poatã beneficia de programul de com-
pensare de 90% a medicamentelor.

„Astfel de situaþii pot interveni ºi din cau-

za lipsei de informare a pensionarului care dã
declaraþie legatã de venituri. Tocmai din acest
motiv, profitând de ocazie aducem la cunoº-
tinþã cã de acest program beneficiazã doar pen-
sionarii cu venituri obþinute numai din pensii
de pânã la 700 de lei pe lunã în baza ultimului
cupon de pensie, a buletinului sau a cãrþii de
identitate ºi a declaraþiei pe propria rãspunde-
re cã nu realizeazã orice alte venituri în afara
celor provenite din pensie”, a explicat Daniela
Gheorghe, purtãtor de cuvânt al Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate Dolj.

Verificãri pentru ultimii doi ani
Deocamdatã, reprezentanþii CAS Dolj nu au

avansat o datã la care vor fi finalizate aceste
controale. Având însã în vedere cã vor fi veri-
ficate reþetele acordate cu compensare de 90%
din ultimii doi ani cu siguranþã volumul de
muncã va fi unul extrem de mare.

În ultima perioadã, echipele de control au
verificat ºi modul de derulare a programelor
naþionale de sãnãtate în spitalele din Dolj, iar
concluziile nu au fost deloc unele îmbucurã-
toare. La ºase din cele opt unitãþi sanitare ve-
rificate s-au constatat nereguli care trebuie re-
mediate în termen de 30 zile de la data comuni-
cãrii actului de control.

RADU ILICEANU

În urmã cu aproape un an, mai precis pe 20
martie, senatorul liberal Mario Oprea (foto) a
lansat un apel privind importanþa voluntariatu-
lui în societatea româneascã. Tot în aceeaºi pe-
rioadã, liberalul a ales sã sprijine demersurile
Asociaþiei “Up-Down Romania” “înþelegând cã
nu putem evolua într-o þarã în care discrimina-
rea ºi marginalizarea individului este un feno-
men întreþinut. Atunci, la 20 martie 2011, sena-
torul ºi-a luat în mod public angajamentul sã
contribuie la îmbunãtãþirea legii care nu avan-
tajeazã persoanele cu sindromul Down, ºi s-a
aliat Asociaþiei “Up-Down Romania”, care mi-
liteazã împotriva abandonãrii noilor-nãscuþi cu
sindromul Down. În aceastã perioadã în care
parlamentarii din opoziþie au anunþat cã îºi vor
dona indemnizaþiile cãtre diferite asociaþii sau
organizaþii non-guvernamentale, Mario Oprea
a ales sã doneze indemnizaþia de parlamentar
copiilor care suferã de sindromul Down. “Am

Mario Oprea ºi-a donat indemnizaþia copiilor cu Sindrom Down

ªi consiliile locale primesc subvenþie pe suprafaþã de la APIA

ales sã susþin lupta pentru o viaþã independentã
pe care o meritã. În virtutea promisiunilor fãcu-
te, în virtutea respectului pe care îl datorãm ce-
lor de lângã noi ºi în virtutea acelei solidaritãþi
care nu înseamnã doar o asociere în vremuri
grele, am decis sã-mi donez indemnizaþia Aso-
ciaþiei Up-Down România. Sunt convins cã
aceastã contribuþie nu înseamnã totul în raport
cu necesitãþile acestor copii speciali. Dar este un
gest care poate motiva. ªi, sper, un exemplu pe
care colegii ºi prietenii mei îl pot urma. Aº dori
sã subliniez cã donaþia pe care am fãcut-o nu are
implicaþii politice, nu susþine vreun interes ºi nu
condiþioneazã pe cineva. Este un gest pe care
l-am gãsit necesar, nu de dragul unei competiþii
între generozitãþi. Este o alegere care cred cã
îmi justificã rostul uman, care întotdeauna va fi
independent de o funcþie. ªi, cu siguranþã, mi-a
adus satisfacþia de a mã numãra printre cei care
considerã cã responsabilitatea ºi implicarea sin-

cerã sunt cele mai puternice arme atunci când
vrem sã schimbãm ceva în bine”, a precizat par-
lamentarul liberal, Mario Oprea.

ALINA DRÃGHICI

Agriculturã Dolj, Emil Cãlugã-
ru (foto). Conform specialistu-
lui, aceastã Anexã va fi comple-
tatã ºi va fi însoþitã de hotãrârea
consiliului local, în original, care
stabileºte suprafeþele pentru care
se depune cererea, precizându-se
dacã pentru aceste suprafeþe au
existat sau nu solicitãri de aren-
dare, concesionare, închiriere sau
folosinþã gratuitã. “O copie a
acestei hotãrâri rãmâne la APIA,
la dosarul cererii de platã. De ase-
menea, în conformitate cu Ordi-

nul ministrului Agriculturii nr. 67/
2011, consiliile locale depun oda-
tã cu cererea ºi urmãtoarele do-
cumente: Planul tehnic de întreþi-
nere ºi îmbunãtãþire a pajiºtilor –
o copie se pãstreazã la dosar, de-
pun o situaþie în original, în con-
formitate cu datele înscrise în Re-
gistrul agricol, conform unei alte
Anexe, nr. 22, în care sunt speci-
ficate suprafaþa totalã pe catego-
rii de folosinþã, pe care o deþine
unitatea administrativ-teritorialã
(UAT), suprafeþele agricole pro-
prii care nu sunt utilizate în sco-
puri productive, suprafeþele repar-
tizate pentru pãºunat, utilizate de
cãtre deþinãtorii de animale, per-
soane fizice sau juridice, pentru
care au fost încheiate contracte
de arendã, concesiune, închirie-
re, titlu gratuit sau înþelegere ver-
balã. Totodatã se specificã  numã-
rul de animale, pe specii, aflate în
proprietatea primãriei, dacã este
cazul, suprafaþa totalã de pajiºti
existente pe teritoriul UAT-ului,
exclusiv suprafeþele deþinute de

UAT-uri, precum ºi efectivul de ani-
male ale deþinãtorilor din UAT ºi
terenul pe care pãºuneazã”, preci-
zeazã Emil Cãlugãru.

Utilizarea subvenþiei la hectar,
la aprecierea fiecãruia

Potrivit ºefului APIA Dolj, în si-
tuaþia în care aceastã declaraþie de eli-
gibilitate, precum ºi celelalte docu-
mente anexate, nu sunt prezentate
odatã cu cererea unicã de platã, ter-
menul final acceptat pentru depune-
rea acestora este 11 iunie 2012 inclu-
siv, adicã data la care este încheiatã
campania de sprijin. “Neprezentarea
pânã la aceastã datã se sancþioneazã
cu respingerea de la platã a parcele-
lor de pajiºti comunale solicitate pen-
tru anul în curs. În plus, pânã la au-
torizarea la plata în avans – 15 oc-
tombrie 2012, cum a fost în ultimii
ani, consiliile locale vor prezenta pro-
cesele-verbale de recepþie a lucrãri-
lor prevãzute în propriul Plan tehnic
pe care ni l-au prezentat la depunerea
cererii”, explicã directorul APIA Dolj.

Unde ajung subvenþiile de la APIA?
Reprezentantul Agenþiei judeþene Dolj
spune cã atât agricultorii, cât ºi con-
siliile locale nu sunt condiþionaþi de
cãtre APIA sã utilizeze banii într-un
anumit scop. “Ei intrã în posesia le-
galã a banilor, dar utilizarea lor ulte-
rioarã rãmâne la aprecierea consilii-
lor locale. Deci APIA nu condiþionea-
zã acordarea subvenþiilor pentru agri-
culturã, fie cã este fermier mic, mare
sau consiliu local. Nu le solicitãm
documente justificative. Însã, pentru
eventualele controale pe care le face
Curtea de Conturi sau alte organisme
abilitate, justificarea cheltuielilor rãmâ-
ne problema consiliilor locale”, con-
chide Emil Cãlugãru.

Cei mai mulþi primari doljeni au
declarat cã au investit subvenþiile pe
suprafaþã în achiziþionarea de utilaje
agricole pe care le folosesc la între-
þinerea izlazurilor comunale.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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«În urmă cu vreo zece ani, după ce a citit piesa cu Sene-
ca, Tocilescu mi-a spus: „Elemer, tu eşti cel mai bun regizor
dintre scriitori şi cel mai bun scriitor dintre regizori!”. Şi mi-
a mai zis: „Să scrii, să scrii, că scrii frumos!”. Nu ştiu dacă
scriu frumos, ştiu un singur lucru: că nu mint. Ca şi în
teatru, povestesc. Povestesc povestiri omeneşti despre şi
pentru oameni, exact ca şi în spectacolele mele. Totdeauna
m-a interesat omul. Şi acum susţin că nu există teatru mai
modern decât un actor genial. Pentru mine, teatrul şi litera-
tura înseamnă om, poveşti adevărate. Orice scriitor, de la
Boccaccio până la Marquez, are trei surse de inspiraţie:
lucrurile trăite de el, lucrurile auzite de la altcineva, deci
povestite de alţii, plus minciuna – fantezie, ficţiune. Ni-
meni n-a inventat a patra sursă. Aceste trei lucruri sunt
prezente şi în cartea mea. 80% din cele povestite sunt ade-
vărate. Uneori, viaţa e mai frumoasă decât cea povestită în
roman, alteori e mult mai dură...», a mărturisit Kincses Ele-
mer, ieri, la lansarea romanului „Niciodată”.

Cartea are caracter autobiografic, redând copilăria şi
adolescenţa în Ardealul anilor ’50, conturând figurile ex-
traordinare ale părinţilor (tatăl – jurist, preşedinte al Tri-
bunalului Mureş între anii 1946-1948, mama –  lumina
casei, după cum mărturiseşte personajul-narator, însuşi
autorul: „ea efectiv trăia pentru noi”) şi ale fraţilor Băciuc
şi Memi. Romanul a fost scris în limba maghiară şi tradus

Kincses Elemer: „Pentru mine,
teatrul şi literatura
înseamnă poveşti
adevărate”

Reputat regizor român, de etnie maghiară, cu colaborări intense
la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” – unde a pus în scenă „Năpas-
ta”, „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită”, „Scaunele”,
„Există nervi” şi „Tartuffe” –, Kincses Elemer şi-a lansat, ieri, la
Craiova, romanul autobiografic „Niciodată”, apărut la Editura Uni-
versităţii de Arte din Târgu Mureş – „UartPress”. Cartea vine după
publicarea mai multor piese de teatru, între care „Arde soarele
deasupra lui Seneca” ce s-a jucat cu un succes considerabil.

„Un romancier absolut surprinzător” – l-a caracterizat pe au-
tor Nicolae Coande, secretar literar al TNC, despre „Niciodată”

afirmând că este „un roman al copilăriei şi al adolescenţei, cu efecte stilistice
remarcabile” – „un bildux roman”, după cum remarca şi scriitorul Cornel
Mihai Ungureanu. „De fapt, este primul pas pe un drum. Cred din toata inima
că acest drum duce undeva...”, a mărturisit Kincses Elemer, declarând că în
curând va vedea lumina tiparului şi continuarea acestui volum – un roman de
această dată de dragoste.

Lansarea a avut loc în foaierul Naţionalului craiovean şi s-a bucurat de
participarea mai multor actori, între care Constantin Cicort, care a citit
câteva fragmente din roman, şi Ilie Gheorghe, care a jucat în patru din cele
cinci piese montate la Craiova de Kincses Elemer.

S-a născut la 9 martie 1946 şi este
absolvent al Institutului de Teatru
din Târgu Mureş şi al cursurilor
postuniversitare de profil. Este
regizor şi dramaturg, şapte dintre
piesele sale fiind jucate în 11 teatre
din România şi nu numai. A regizat
peste 160 de piese în mai multe ţări:
a montat, în România, dar şi în
Ungaria şi Austria, din autori de
referinţă ca Sofocle, Shakespeare,
Cehov, Racine, Goldoni, Schiller,
Strindberg, Brecht, Gorki, Durren-
mat, Anouilh, Sütö Andras, Madach
Imre, Moricz Zsigmond, Tamasi
Aron, A.N. Ostrovski, Leonid
Andreev, Georg Kreisler, Ugo Betti,
Gabriel Garcia Marquez, Mazilu,
Caragiale sau Sorescu. Din ultimii
doi dramaturgi români, la Craiova a
pus în scenă „Năpasta”, respectiv
„Există nervi”. De asemenea, în
februarie 2009, pe scena TNC a avut
loc, în viziunea sa regizorală,
premiera spectacolului cu piesa
„Scaunele”, de Eugene Ionesco, cu
Ilie Gheorghe şi Tamara Popescu.
Tot aici, pe 2 octombrie 2011 s-a
jucat pentru prima dată în regia sa
„Tartuffe”, de Moliere. Pentru
montările sale a fost distins cu nu
mai puţin de zece premii la festivaluri
naţionale şi internaţionale.

Nicolae Coande, secretar li terar al  TNC: «Ca romancier, Kincses Ele-
mer es te absolut s urprinzător, es te de o pros peţ ime neaş teptată pent ru
mine. Cât despre „Niciodată”, specialiştii genului îl numesc bildux ro-
man , un  roman de formare, romanul unei cop ilării şi al unei adolescenţe, cu
promis iunea continuării lu i. Pe mine, cel puţ in, cartea m-a făcut  curios şi
îmi doresc acum urmarea. (...) Este un roman cu  efecte stilist ice remarcab i-
le, nicidecum o s implă au tob iografie».

în română de Cornel Câlţea. Urmează a vedea lumina tipa-
rului şi în germană, şi în engleză şi, totodată, a fi subiectul
unui film, în care, spune Kincses Elemer, „vor juca foarte
mulţi actori români”.

«Am lucrat la el vreo 16 luni, fiindcă romanul nu te lasă
în pace. Tu scrii romanul, romanul te scrie pe tine... N-am
avut pace. În plus, nu poţi să scrii un roman regizând, de
pildă, „Regele Lear”...», a mai declarat autorul. Kincses
Elemer spune că „Niciodată” va avea şi o continuare: a
scris deja volumul al treilea, nu şi pe al doilea! «Am termi-
nat volumul al treilea, pentru că volumul al doilea... Puţi-
nă lume ştie că după ce am absolvit Institutul de Teatru
din Târgu Mureş am fost un actor mediocru, de nota 7.50,
la Teatrul Maghiar din Cluj. Bineînţeles că eu m-am con-
siderat genial! Dar dacă mă gândesc acum la ce făceam, la
cum făceam... eram de nota 7.50 – 8. Vocea nu era puterni-
că, ochiul era mic, eram chel deja de-atunci... Dar nu pot
scrie despre acei ani fiindcă oamenii care îmi erau colegi
din fericire trăiesc. Şi decât să minţi, să nu scrii adevărul,
mai bine taci”, a explicat autorul.

Despre acest volum, Kincses Elemer a spus doar că
este „un roman de dragoste, tot o poveste adevărată –
dragostea imposibilă a unui om bătrân pentru o fată mult
mai tânără” şi că se află deja la editură, urmând a fi publi-
cat anul acesta.

Kincses
Elemer: «În acest
oraş şi în acest
teatru m-am
simţit întotdeau-
na ca acasă. Nici
o secundă nu m-
am simţit străin!
Şi am învăţat
enorm de mult de
la nişte actori
formidabili de
aici».

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Ilie Gheorghe, actor al TNC:
«Ce m-a fascinat pe mine în

carte: autorul este un împătimit
al frumosului din lucrurile

mărunte. Uluitor cum poate în
cuvinte extrem de simple să

surprindă fervoarea, tumultul
celor mai banale întâmplări. (...)

Şi m-a emoţionat profund că,
atunci când vorbeşte despre
părinţi, scrie cu majusculă

mamă şi tată, ca atunci când
vorbeşti de Dumnezeu...».

Concursul de traducere
„Marin Sorescu”,
la a III-a ediţie

Asociaţia „Prietenii lui
Marin Sorescu”, în colabo-
rare cu Departamentu l de
stud ii ang lo-americane şi
germane al Facultăţii de Li-
tere şi Biblioteca Univer-
sităţ ii din Craiova, organi-
zează Concursul de tradu-
cere „Marin Sorescu” .
Aflat la ed iţia a III-a, aces-
ta es te destinat studenţi-
lor Facultăţii de Litere (li-
cen ţă, mas ter) – limbile
engleză şi germană şi se
desfăşoară pe parcurs ul
zilei de astăzi. După cum
au precizat reprezentanţi ai
Universităţii craiovene, în-
scrierile s-au  făcut în pe-
rioada 28 februarie – 2 mar-
tie, nu mai puţin de 25 de

studenţi exprimându-şi dorinţa de a participa la  competiţie.

Icoane, vase de lut şi
mărţişoare, într-o expoziţie
cu caracter umanitar

La Teatrul Liric „Ele-
na Teodorini” are loc
astăzi, ora 16.00, des-
chiderea unei expoziţii
de icoane, vase de lut
pictate şi mărţişoare, cu
vânzare, în cadrul cam-
paniei umanitare „Dar
cu drag de mărţişor”.
Acţiunea este organi-
zată de Fundaţia „Cu-
vântu l care zideşte”,
patronată de Mitropo-
lia Olteniei, în partene-
riat  cu  Inspectoratul
Şcolar Judeţean Dolj şi
Casa de Cultură „Tra-
ian  Demetres cu”. În

cadrul evenimentului se desfăşoară un spectacol de muzică şi dans,
la care participă elevii de la mai multe licee din Craiova. Invitat spe-
cial este Cristian Sanda, participant la Vocea României, elev în clasa
a XII-a la Colegiul Naţional „Carol I”.  Preţul biletului este de 10 lei.
«Banii care se vor strânge în urma acestei acţiuni vor fi folosiţi pen-
tru tratamentul Oanei Neacşu, elevă la Colegiul Naţional „Carol I”,
diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică, ce are nevoie de tra-
tament în străinătate», a precizat Cristina Stamatoiu, director execu-
tiv al Fundaţiei „Cuvântul care zideşte”.

La Ludoteca „Aman” copiii
pictează cu degetele

Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman”
propune în săptămâna  12-
16 martie, în cadrul proiec-
tului „Cărticica pentru pri-
chindei şi copii mai mări-
cei”, activitatea cu  tema
„Degeţelul fermecat să pic-
tăm ne-a aju tat”. «Copiii
vor da frâu liber imaginaţiei
folosindu-şi talentul într-un
alt fel de pictură decât cea
obişnuită, şi anume vor pic-
ta cu degetele. Este o tehni-
că pe care cei mici o agreea-
ză, fiind ceva mai deosebită.

Se vor selecta cele mai reuşite desene, care îşi vor găsi locul pe
panourile din Ludotecă», au menţ ionat reprezentanţii Biroului de
presă al Bibliotecii. Şi-au anunţat participarea copii de la Grădiniţele
nr. 22 „Sfânta Ana” şi nr. 23, Şcoala nr. 32 (12 martie), Şcoala nr. 23,
Şcoala cu clasele I-VIII Goieşti şi Grădiniţa nr. 50 (astăzi), Grădiniţele
nr. 50 şi 51, Colegiul Naţional „Carol I”, Şcoala cu clasele I-VIII Goieşti
(mâine, 14 martie), Grădiniţa nr. 21, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”
(15 martie), Grădiniţa nr. 21 – structură, Şcoala nr. 30, Şcoala cu clase-
le I-VIII Goieşti (16 martie).
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ªcolile din Dolj, selectate pentru testare
Evaluãrile vor avea loc în perioada

9-23 mai a.c., prin administrãri-pilot, pe
un eºantion de elevi stabilit la nivel naþi-
onal, respectiv 86 de ºcoli pentru clasa a
II-a, 136 pentru clasa a IV-a ºi 86 de
ºcoli pentru clasa a VI-a.  Eºantionul a
fost realizat de cãtre Centrul Naþional de
Evaluare ºi Examinare (CNEE), astfel
încât fiecare tip de evaluare sã fie admi-
nistrat în unitãþi de învãþãmânt distincte,
a precizat Ministerul Educaþiei într-un co-
municat de presã.

Astfel, pentru judeþul Dolj s-a stabilit
ca la clasa a II-a testele sã se desfãºoare
la ªcoala cu clasele I-VIII Gighera, ºi Li-
ceul Teoretic „Tudor Arghezi” din Craio-
va, pentru clasa a IV-a la ªcoala cu cla-
sele I-VIII Brãdeºti, ªcoala cu clasele
I-VIII Desa ºi ªcoala particularã „Ethos”
din Craiova, iar pentru clasa a VI-a la
ªcoala cu clasele I-VIII Ostroveni ºi Co-
legiul Naþional „Carol I” Craiova.

Materiile la care vor fi evaluaþi elevii

Testele administrate, precum ºi bare-
mele de corectare aferente vor fi elabo-
rate de cãtre Centrul Naþional de Eva-
luare ºi Examinare.

La clasa a II-a, acestea conþin douã
secþiuni, care vizeazã competenþele de
receptare-producere a mesajelor ºi, res-
pectiv, competenþe de matematicã.

„Rezultatele obþinute la evaluarea
competenþelor fundamentale la finalul
clasei a II-a sunt valorificate prin elabo-
rarea planurilor individualizate de învã-
þare, consemnarea lor în portofoliul edu-
caþional al elevului, respectiv informarea
pãrinþilor sau tutorilor legali instituiþi asu-
pra stadiului formãrii ºi dezvoltãrii com-
petenþelor evaluate” a precizat MECTS.

Rezultatele testelor, utilizate pentru
orientarea elevilor spre liceu

La finalul clasei a IV-a, evaluarea

elevilor va include disciplinele: limba ro-
mânã, limba maternã -pentru elevii care
studiazã în limbile minoritãþilor naþiona-
le, ºi matematicã.

„Evaluarea nu se finalizeazã printr-o
notã sau printr-un calificativ sumativ. Re-
zultatele evaluãrii fiecãrui test contribu-
ie la realizarea unui scor mediu naþional
al performanþelor elevilor pe competen-
þele fundamentale ºi sunt utilizate de
CNEE pentru realizarea unor studii ºi

cercetãri de diagnozã a sistemului de în-
vãþãmânt primar”, potrivit sursei citate.

La clasa a VI-a, evaluarea vizeazã
optimizarea învãþãrii, elaborarea planu-
rilor individualizate de învãþare ºi preo-
rientarea ºcolarã cãtre un anumit tip de
liceu. Testele conþin douã secþiuni co-
respunzãtoare probelor transdisciplina-
re evaluate: limbã ºi comunicare, res-
pectiv matematicã ºi ºtiinþe.

CARMEN RUSAN

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
a publicat, pe site-ul instituþiei, metodologiile de organizare
a evaluãrii competenþelor fundamentale la finalul claselor a
II-a, a IV-a ºi a VI-a. Rezultatele acestor teste cu subiecte
naþionale vor fi folosite pentru întocmirea planurilor indivi-
dualizate de învãþare, dar ºi pentru realizarea unor studii ºi
cercetãri de diagnozã a sistemului de învãþãmânt primar.

Elevii vor fi supuºi unor evaluãri naþionale în luna maiElevii vor fi supuºi unor evaluãri naþionale în luna maiElevii vor fi supuºi unor evaluãri naþionale în luna maiElevii vor fi supuºi unor evaluãri naþionale în luna maiElevii vor fi supuºi unor evaluãri naþionale în luna mai

17 elevi din cei 226 de con-
curenþi, prezenþi sâmbãtã la faza
judeþeanã a Olimpiadei de Ma-
tematicã desfãºuratã la Grupul
ªcolar „Charles Laugier” din
Craiova, vor reprezenta Doljul
la etapa naþionalã.

Lista calificaþilor se deschi-
de cu Eugeniu Andrei Nicola-
escu – clasa a VII-a ªcoala nr.
24 „Sf. Gheorghe” ºi continuã
cu Bogdan  Iordache – clasa
a VII-a, Colegiul Naþional „Ni-
coale Titulescu”, Andrei Raul
Spãtaru – clasa a VII-a,  Gru-
pul ªcolar „Alexandru Mace-
donski” Melineºti,  Leonard
Vîrlan – clasa a VIII-a Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
Andrei George Turcu –clasa a
VIII-a,  ªcoala nr. 24 „Sf.
Gheorghe” , Marta Ungurea-
nu ºi  Georgiana Zãvoi – cla-
sa a IX-a, Colegiul Naþional

„Carol I”, Andreea Kevorchian
– Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”,  Laurenþiu Mihai Pan-
telimon, Ioan Stanciu ºi  Dan
Paraschiv – clasa a XI-a ºi a
XII-a la Colegiul Naþional „Ca-
rol I” ºi Nicu Rãzvan Stãncio-
iu – clasa a XII-a, Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti”.

Aceºti elevi vor participa la faza
naþionalã care se va derula în pe-
rioada 2-6 aprilie la Constanþa.

La clasele a V-a ºi a VI-a
s-au calificat elevii Ana Maria
Cioatã, Alexandru Oprea de la
Colegiul Naþional „Carol I”, Teo-
dora Dumitrescu – ªcoala nr. 2
„Traian”,  Elisa Bãnicã – ªcoa-
la nr. 5 „Bãileºti” ºi Mãdãlina
Stãnãºel – ªcoala Leu. Pentru
aceastã categorie de elevi, faza
naþionalã se va derula la Bistriþa
între 25 ºi 27 mai a.c..

CARMEN RUSAN

17 elevi vor reprezenta
Doljul la Olimpiada

Naþionalã de Matematicã

În 2012, peste 85 de þãri din
întreaga lume vor organiza o zi
de curãþenie generalã, în perioa-
da 24 martie-25 septembrie. În
România, care este ºi ea pe har-
ta mondialã– Ziua de Curãþenie
Naþionalã se va desfãºura pe 12
mai, la fel ca ºi în Bulgaria, Re-
publica Moldova ºi Turcia. Acþi-
unea globalã de curãþenie este
organizatã sub numele de Let‘s
Do It, World!, fiind iniþiatã de co-
munitatea cu acelaºi nume, care
cuprinde toate þãrile în care a fost
deja realizat proiectul “Let‘s Do
It!” Cele 85 de þãri participante
din întreaga lume îºi propun sã

aducã o schimbare realã ºi sã
demonstreze cã oamenilor le
pasã de naturã ºi de þara în care
locuiesc ºi cã vor sã trãiascã într-
o lume mai responsabilã. În ace-
eaºi perioadã cu România vor or-
ganiza acþiuni ºi Estonia, ºi
Portugalia (24 martie), Mexic (31
martie), Austria ºi SUA - statul
California (21 aprilie), Marea
Britanie (13 mai).

Pentru cel de-al treilea an con-
secutiv, echipa “Let’s Do It, Ro-
mania!” îi invitã pe toþi locuitorii
României sã ia parte la miºcarea
internaþionalã de curãþenie ºi sã
arate cã le pasã de þara lor. Dupã

succesul primelor douã ediþii din
2010 ºi 2011, la care au partici-
pat peste 500.000 de voluntari ºi
care au colectat peste 1 300 000
de saci de deºeuri, este momen-
tul unei noi provocãri pentru Ro-
mânia. <<România este cea mai
mare þarã din comunitatea “Let’s
Do It, World!” care a organizat o
acþiune de curãþenie la nivel naþi-
onal. De asemenea, România este
un model de succes pentru alte
þãri din proiect, mai multe iniþiati-
ve locale fiind preluate ºi la nivel
internaþional: aplicaþiile create de
echipa de IT, unele dintre strate-
giile de proiect management, lo-
gisticã sau comunicare sunt
acum folosite ºi în alte þãri „Let`s
Do It!”>>, spun iniþiatorii campa-
niei de curãþenie.

Zonele curãþate vor fi monitorizate
de echipele locale

Anul acesta, acþiunea de cu-
rãþenie naþionalã va îmbrãca o
nouã formã. Mai exact, în fie-
care judeþ vor fi propuse ºi ale-
se zonele în care se va face cu-
rãþenie, fiecare locuitor al þãrii
având astfel posibilitatea de a
propune ºi a vota zona pe care
ºi-o doreºte curatã. Numãrul de
zone din fiecare judeþ va fi sta-
bilit în funcþie de locurile propu-
se, dar ºi de resursele locale.
În urma etapei de vot, echipa
“Let’s Do It, Romania!” va co-
munica zonele alese în fiecare
judet pe site-ul proiectului,
www.letsdoitromania.ro, supra-
feþe care vor fi curãþate pe 12
mai. Dupã Ziua de Curãþenie
Naþionalã, zonele curãþate vor fi
monitorizate constant de echipe-
le locale Let`s Do It, Romania!
Obiectivul strategic al acþiunii din
acest an este creºterea ratei de
reciclare a deºeurilor la 30% din
numãrul de saci colectaþi, de la
26% în 2011 ºi 17% în 2010.

Românii sunt chemaþi
din nou la marea curãþenie

Let‘s Do It, Romania!
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În cadrul unui miting electoral
(Villepinte-Seine-Saint Denis), dumi-
nicã, 11 martie a.c., Nicolas Sarkozy
a plasat Franþa în centrul discursu-
lui sãu, reafirmând rolul þãrii sale ca
motor al UE, pe linia a ceea ce afir-
mase la Toulon, la 1 decembrie 2011.
El a cerut revizuirea acordurilor
Schengen ºi a ameninþat cu „sus-
pendarea participãrii Franþei” dacã
o „guvernare politicã” nu este pusã

în practicã în urmãtoarele 12 luni. În
opinia sa, acordul Schengen nu mai
rãspunde la gravitatea situaþiei,
motiv pentru care trebuie revizuit.
Dupã cum ne reamintim, în aprilie
2011 Franþa ºi Italia se arãtaserã fa-
vorabile „modificãrii tratatului
Schengen”. „Nu trebuie sã lãsãm
gestionarea fluxurilor migratorii doar
în mâinile tehnocraþilor ºi tribunale-
lor (...). În situaþia noastrã economi-

cã ºi socialã, dacã Europa nu con-
troleazã intrãrile pe teritoriul sãu, nu-
i va mai putea primi cu demnitate pe
cei care sosesc, nu va mai putea rãs-
punde cererilor de integrare ale ce-
lor care se confruntã cu atâtea pro-
bleme în adaptarea la societate, nu
va mai putea finanþa protecþia so-
cialã”, a avertizat el. „Trebuie sã
putem sancþiona, suspenda sau ex-
clude un stat care nu corespunde,
la fel cum putem sancþiona un stat
din zona euro care nu-ºi îndeplineº-
te obligaþiile”. Nicolas Sarkozy a
afirmat cã doreºte adoptarea unui
„buy european act”, pe modelul buy
american act, prin care întreprinde-
rile care produc în Europa sã bene-
ficieze de sprijin financiar. „Franþa
va cere, de acum înainte, ca între-
prinderile mici ºi mijlocii sã aibã re-
zervatã o cotã de piaþã”. În situa-
þia în care cele douã solicitãri nu
sunt adoptate la nivel european,
Franþa va acþiona la nivel unilateral.
Nicolas Sarkozy a invocat exemplul
SUA, care au adoptat încã din 1933
„buy american act”, o legislaþie care
obligã la rezervarea unei pãrþi din
comenzile publice pentru micile în-
treprinderi. În opinia lui Sarkozy,
dacã Franþa nu s-ar fi bãtut, Europa

s-ar fi dislocat. Nu ar fi existat nici
G20 ºi nici un acord pentru salvarea
Greciei ºi zonei euro. Preºedintele-
candidat a trecut în revistã mai mul-
te dintre demersurile externe ale
Franþei, menþionând eliberarea Li-
biei, ataºamentul la dezideratele po-
porului sirian ºi apãrarea securitãþii
Israelului. Chiar dacã discursul sãu
a fost eminamente electoral, a fost
evident cã preºedintele Nicolas Sar-
kozy a atins ºi „dosare sensibile”,
unul dintre acestea fiind cel care
priveºte spaþiul Schengen, „cãruia
îi este hãrãzitã o rigoare maximã”.
Reforma acordurilor Schengen ce-
rutã de Nicolas Sarkozy este, în rea-
litate, deja lansatã la Bruxelles, iar
ameninþãrile preºedintelui francez
reprezintã, de fapt, „un mesaj de
avertisment adresat în special Gre-
ciei, Bulgariei ºi României”, au apre-
ciat, ieri, diplomaþi europeni. Potri-
vit acestora, reforma este realizatã
în tãcere la nivel european, dupã ce
a fost angajatã, la cererea mai mul-
tor þãri, în principal Franþa, Italia ºi
Germania, în primãvara lui 2011, din
cauza afluxului de imigranþi clandes-
tini, cu ocazia „primãverii arabe”, în
particular tunisieni, care veneau în
Franþa via Italia.

Sarkozy ameninþã cu suspendareaSarkozy ameninþã cu suspendareaSarkozy ameninþã cu suspendareaSarkozy ameninþã cu suspendareaSarkozy ameninþã cu suspendarea
participãrii Franþei la spaþiul Schengenparticipãrii Franþei la spaþiul Schengenparticipãrii Franþei la spaþiul Schengenparticipãrii Franþei la spaþiul Schengenparticipãrii Franþei la spaþiul Schengen

Premierul israelian, Benjamin
Netanyahu, a anunþat, duminicã,
faptul cã a dat ordin armatei sã „îi
atace pe toþi cei care plãnuiesc sã
ne atace”, pe fondul unei recrudes-
cenþe a violenþei între Israel ºi gru-
pãri armate palestiniene din Fâºia
Gaza. „Am ordonat sã îi loveascã
pe toþi cei care plãnuiesc sã ne ata-
ce. Armata israelianã le-a dat deja
lovituri dure organizaþiilor teroris-
te”, a declarat Netanyahu, cu oca-
zia unei vizite în sudul Israelului,
vizat, în acest week-end, de zeci
de rachete palestiniene, potrivit
unui comunicat al biroului sãu, ci-
tat de AFP. Conform postului pu-
blic de radio, ºeful Executivului
evreu a asigurat, de asemenea, cã

Netanyahu a dat ordin sã fie atacaþi
„toþi cei care plãnuiesc sã ne atace”

SUA au anunþat cã sunt
pregãtite sã dezvãluie Rusiei
informaþii clasificate despre
sistemul de apãrare antirache-
tã ce urmeazã sã fie instalat în
Europa, o acþiune care, în
opinia unui analist militar, ar
putea soluþiona impasul cu
privire la programul american,
relateazã RIA Novosti online
de ieri. Planuri de a împãrtãºi
Rusiei „date secrete” nespeci-
ficate referitoare la scutul
antirachetã au fost anunþate la
sfârºitul sãptãmânii trecute de
cãtre un adjunct al secretaru-
lui Apãrãrii, Bradley Roberts.
O purtãtoare de cuvânt a
Pentagonului, April Cunnin-

SUA ar putea dezvãlui Rusiei
informaþi i  despre scutul antirachetã

„operaþiunile din Gaza vor conti-
nua atât timp cât va fi necesar”.
„O soluþie pentru tirurile de rache-
te nu va putea fi gãsitã decât dupã
înlãturarea ameninþãrii iraniene”, a
adãugat premierului, potrivit ace-
leiaºi surse. Pe de altã parte, în tim-
pul dimineþii, ministrul Mediului,
Gilad Erdan, un apropiat al lui Ne-
tanyahu, afirmase cã o operaþiune
militarã israelianã în Gaza ar repre-
zenta o diversiune periculoasã, de-
oarece „interesul Israelului este ca
lumea sã se concentreze pe sanc-
þiunile împotriva Iranului, nu pe o
campanie militarã israelianã” în
Gaza. Ieri-dimineaþã, bilanþul pales-
tinienilor uciºi în urma atacurilor
aeriene israeliene ajunsese la 20.

gham, a confirmat aceastã
informaþie pentru Kommer-
sant, într-un material publicat
ieri. Însã nu este, încã, clar ce
informaþii ar putea fi dezvãlui-
te Rusiei, care se opune de
mai mulþi ani planurilor
americane de a instala un scut
antirachetã în Europa de Est,
în Polonia, România ºi Cehia.
Casa Albã insistã cã programul
vizeazã potenþiale ameninþãri
din partea unor state ca Iranul
ºi Coreea de Nord, în timp ce
Moscova susþine cã rachetele
sale vor fi, de asemenea,
vizate de scut, lucru ce ar
afecta echilibrul nuclear de
dupã Rãzboiul Rece.

Afghanii martori la masacrul de sâmbãtã
noaptea, dintr-un sat din Kandahar (Afghanis-
tan), când 16 civili au fost uciºi în casele lor,
susþin cã atacul a fost comis de mai mulþi mili-
tari americani, care au sosit în satul lor în jurul
orei 2.00 noaptea, au intrat în case ºi au des-
chis focul. “Erau toþi beþi ºi trãgeau peste tot.
Corpurile lor (n.r. - ale victimelor) erau ciuruite
de gloanþe”, a spus Agha Lala, care locuieºte în
zonã. Vecinii acestuia au relatat, de asemenea,
cã au fost treziþi de zgomotul unor focuri de
armã ce erau trase de soldaþi americani, despre
care au spus cã „râdeau ºi erau beþi”. De ase-
menea, un bãrbat ai cãrui copii au fost uciºi în
atac acuzã faptul cã soldaþii au incendiat apoi
cadavrele, transmite Reuters. „Am vãzut cã toa-
te cele 11 rude ale mele au fost ucise, inclusiv
copiii ºi nepoþii mei. Pereþii casei erau împroº-
caþi de sânge. Ei (n.r. - americanii) au turnat
acid peste cadavrele lor ºi le-au dat foc”, a de-
clarat plângând Haji Samad, care a spus cã ple-
case de acasã cu o zi în urmã. Un înalt oficial
american din cadrul apãrãrii a respins relatãrile
martorilor. „Potrivit informaþiilor preliminare,
aceste mãrturii sunt categoric false. Noi cre-
dem cã un membru al serviciului militar ameri-

can a acþionat de unul singur, nu un grup de
soldaþi americani”, a spus oficialul. Un purtãtor
de cuvânt al Forþei internaþionale a NATO
(ISAF) a declarat cã soldatul american „s-a în-
tors la bazã ºi s-a predat forþelor americane în
aceastã dimineaþã (n.r. - duminicã)”, adãugând
ca nici o operaþiune militarã nu se desfãºura în
zonã când a avut loc incidentul. Totuºi, forþa
armatã a NATO a recunoscut pentru prima oarã
atacul într-un comunicat publicat în jurul
orei locale 16.00, la 13 ore de la produce-
rea lui, susþinând cã existã mai multe vic-
time în rândul civililor afghani, fãrã a pu-
tea explica motivele crimelor. De cealaltã
parte, oficialii afghani au furnizat diferite
versiuni cu privire la numãrul atacatorilor
implicaþi în incident. Biroul de presã al pre-
ºedintelui afghan, Hamid Karzai, a trans-
mis un comunicat în care îi citeazã pe
sãteni spunând cã „soldaþi americani mi-
au trezit din somn familia ºi i-au împuº-
cat în faþã”. Ministrul pentru afaceri tri-
bale ºi administrarea frontierelor, Asadul-
lah Khalid (foto), a spus cã un soldat
american a nãvãlit în toiul nopþii în trei
case din apropierea sediului sãu, omorând,

în total, 16 persoane, 11 din acestea aflate în
prima casã. Parlamentul afghan a solicitat, ieri,
ca americanii ce se fac vinovaþi de masacru sã
fie judecaþi în cadrul unui proces public în Af-
ghanistan. „Cerem cu fermitate ºi ne aºteptãm
ca Guvernul american sã îi pedepseascã pe vi-
novaþi ºi sã-i judece într-un proces public în
faþa poporului afghan”, afirmã Camera inferioarã
a Parlamentului într-un comunicat.

Martorii masacrului din Afghanistan susþin cã mai mulþi soldaþi americani au deschis focul

Judecãtorul Nicolae Timofti,
candidatul AIE
la preºedinþia Moldovei

Liderii Alianþei pentru Integrare
Europeanã (AIE) au anunþat, ieri,
cã îl propun pe judecãtorul Nicolae
Timofti, preºedintele Consiliului
Superior al Magistraturii, la funcþia
de preºedinte al Republicii Moldo-
va. Liderul Partidului Liberal, Mihai
Ghimpu, a declarat, într-o conferinþã
de presã la care a participat ºi
Nicolae Timofti, cã acesta este un
candidat de consens al AIE. „A
demonstrat cã este un om progresist,
un om al legii ºi aºa va fi ºi în funcþia
de preºedinte”, a declarat Mihai
Ghimpu. Preºedintele Republicii
Moldova este ales de Parlament, cu
votul a 3/5 (61) de deputaþi, iar
ºedinþa specialã la care se va
desfãºura scrutinul va avea loc
vineri. Opoziþia comunistã a anunþat
cã nu va participa la ºedinþã ºi nici
nu va recunoaºte legitimitatea
ºefului statului, dacã va fi ales.

Chavez anunþã cã
va reveni în Venezuela ºi
va începe radioterapia

Preºedintele venezuelan, Hugo
Chavez, a anunþat, duminicã, faptul
cã va reveni în Argentina în
urmãtoarele zile ºi cã va începe un
program de radioterapie pentru
combaterea cancerului în urmãtoa-
rele sãptãmâni, un tratament ce l-ar
putea lãsa cu forþele slãbite în
perspectiva alegerilor prezidenþia-
le, programate pe 7 octombrie,
relateazã Associated Press ºi
Reuters. Chavez a fãcut cele douã
anunþuri prin intermediul televiziu-
nii publice, din Cuba, unde se
recupereazã dupã o a treia
intervenþie chirugicalã, necesarã
pentru extragerea unei tumori din
regiunea pelvianã. El a precizat cã
testele medicale au indicat o
„evoluþie favorabilã” dupã
operaþie. Apariþia televizatã a lui
Chavez, alãturi de mai mulþi
miniºtri din Cabinetul sãu, care l-
au vizitat la spitalul din Havana, a
pãrut sã aibã drept scop promova-
rea unei imagini potrivit cãreia el
se aflã pe deplin la cârma regimului
de guvernãmânt, în pofida bolii cu
care se confruntã, noteazã Reuters.
Experþi în domeniul cancerului
susþin cã radioterapia poate avea
consecinþe serioase asupra fizicului
uman, însã Chavez pare hotãrât sã
demonstreze cã are tãria pentru a
face campanie ºi a mai câºtiga un
nou mandat de ºase ani, dupã 13
ani petrecuþi la putere.

Italia, din nou în recesiune
Institutul italian de statisticã

(Istat) a confirmat, ieri, cã economia
italianã (a treia mare economie din
zona euro) este în recesiune, dupã ce
a înregistrat o contracþie de 0,2% în
trimestrul al treilea, urmatã de un
declin de 0,7% în ultimele patru luni
din 2011, transmite AFP. Italia a fost
lovitã în plin de criza datoriilor din
zona euro, creºterea costurilor de
creditare ºi cãderea Guvernului
condus de Silvio Berlusconi, în luna
noiembrie. Pentru acest an, Guver-
nul italian estimeazã un declin de
0,4% al economiei, în timp ce
Comisia Europeanã se aºteaptã la o
scãdere de 1,3%, iar FMI la un recul
de 2,2%. Datoria publicã a Italiei,
una dintre cele mai îndatorate þãri
din lume, a continuat sã creascã în
2011, ajungând, la finele anului
trecut, la 120,1% din Produsul
Intern Brut (PIB), de la nivelul de
118,7% din PIB înregistrat în 2010,
în condiþiile în care economia a
intrat în recesiune.
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De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc, solicit
angajare, maxim 40 – 50
Km în afara oraºului. Tele-
fon: 0762/278.639; 0351/
430.880.

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese
festive, folosind ingrediente
naturale. Relaþii la telefon:
0740/645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digita-
le cu calitate de înaltã rezo-
luþie ºi filmãri de înaltã clasã
HD sau DV. Telefon: 0766/
359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.
Remediez ºi execut tâmplãrie
PVC ºi aluminiu, preþ conve-
nabil. Telefon: 0761/136.407.
Caut persoanã pentru îngri-
jire bãtrân imobilizat pentru
ajutor în Craiova. Telefon:
0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi comer-
ciale, deschid puncte de lu-
cru, modificare capital, cesiu-
ne pãrþi, modificare sediu so-
cial. Telefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente. Te-
lefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0771/215.774; 0722/943.220.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând douã apartamente
(2 ºi 3 camere), împreunã
sau separat, semideco-
mandate, bilateral, reno-
vate ºi modernizate, etaj
1/P+4, izolaþie termicã,
parchet original restau-
rat, termopan, centralã
proprie în fiecare aparta-
ment, Brazda lui Novac
(zona BRD – Complex
Vechi), preþ negociabil.
Accept credit Prima Casã.
Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/
4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.

Anunþul tãu!
ANUNÞUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BU-
NURI IMOBILE. Anul 2012, luna martie, ziua
07. În temeiul art. 162 alin1 din O.G. 92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republica-
tã, se face cunoscut cã în ziua de 27.03.2012,
orele 10.00, în localitatea FILIAªI, la sediul AFP
FILIASI , str. Racoþeanu, nr. 160, se vor vinde
prin licitaþie publicã  urmãtoarele bunuri imobi-
le proprietate a debitorului Societatea Coope-
rativa Mestesugareasca Avântul Filiaºi cu do-
miciliul fiscal în localitatea Filiasi, b-dul Raco-
teanu, nr.145, bloc UMPS, jud. Dolj: -Imobil com-
pus din clãdire administrativã UMPS, etaj III,
cu suprafata de 187,35 mp, situatã în Filiaºi,
str. Racoteanu, nr. 145, bloc UMPS, judet Dolj,
aflat în zonã rezidenþialã, comercialã. Preþul de
pornire al licitaþiei este de 179.600 lei (exclusiv
TVA*). - Imobil compus din clãdire administrati-
vã UMPS etaj I, în suprafaþã utilã de 185,93 mp,
situatã în Orasul Filiasi, str. Racoteanu, nr 145,
bloc UMPS, judetul Dolj, aflat în zonã rezidenþi-
alã, comercialã. Preþul de pornire a licitaþiei este
de 191.800 lei (exclusiv TVA*). *) cota de taxa
pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunuri-
lor imobile este de 24% neimpozabil in confor-
mitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modi-
ficarile ulterioare si pct. 4 alin. (3) din normele
de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, apro-
bate prin HG 44/2004, cu modificarile ulterioa-
re. Bunurile imobile mai sus mentionate sunt
grevate de urmatoarele: Creditori - Sarcini. In-
vitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sunt invitaþi sã prezinte, pânã la ter-
menul de vânzare sau în cazul vânzãrii prin
licitaþie, pânã în ziua precedentã termenului de
vânzare: ofertele de cumpãrare; în cazul vân-
zãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de participa-
re, reprezentând 10% din preþul de pornire a
licitaþiei; împuternicirea persoanei care îl repre-
zintã pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie dupã certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerþului; pentru persoane juridice strai-
ne, actul de inmatriculare tradus in limba ro-
mânã, pentru persoanele fizice române, copie
dupã actul de identitate; dovada emisã de cre-
ditorii bugetari cã nu au obligaþii fiscale restan-
te, urmand sa se prezinte la data stabilitã pen-
tru vanzare si la locul fixat in acest scop. Împo-
triva prezentului înscris cel interesat poate in-
troduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã
competentã, în termen de 15 zile de la comuni-
carea sau luarea la cunoºtinþã în conformitate
cu prevederile art.172/173 din O.G.92/2003 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã, republicatã.
Potrivit dispoziþiilor art.9 alin2, lit d) din O.G.92/

2003 privind Codul de procedurã fiscalã, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de exe-
cutare silitã nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru relaþii suplimentare vã
puteþi adresa Administraþiei Finanþelor Publi-
ce Filiaºi, str. Racoþeanu, nr. 160, serviciul co-
lectare-executare silitã persoane fizice ºi juri-
dice, la camera nr. 2, telefon: 0251.441.835.
Data afiºãrii: 13.03.2012.
I.I. Ilie Milena ºi I.I. Neamþu Monica, titular al
investiþiei „Amplasare 2 staþii beton”din comu-
na Podari, anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a acordului de
mediu. Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova – Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1, zilnic
între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul ARPM – Craiova.
Pierdut cinci chei yale ºi o cheie telecoman-
dã pentru uºi autoturism în zona Lipscani –
Unirii. Aducãtorului recompensã. Telefon:
0746/117.049.
Consiliul de Administraþie al Soc. Coop. Meº-
teºugãreºti ATCOM SCM Craiova, convoacã
în data de 29 Martie 2012, ora 12.00 în Craiova,
str. Pinului nr. 21, Adunarea Generalã Ordina-
rã, având urmãtoarea ordine de zi: 1. Raportul
privind activitatea economico – socialã pe anul
2011. 2. Raportul privind realizarea BVC pe anul
2011. 3. Contul de profit ºi pierderi ºi repartiza-
rea profitului pe anul 2011. 4. Raportul comisiei
de cenzori. 5. Aprobarea programului de mo-
dernizare ºi dezvoltare pe anul 2012. 6. Proiec-
tul BVC pe 2012. 7. Raportul Consiliului So-
cial. 8. Raportul privind realizarea indicatorilor
din contractul de administrare ºi gestionare pe
anul 2011. 9. Aprobarea cooptãrii de noi membri
cooperatori ºi excluderea celor plecaþi din so-
cietate.10. Aprobarea criteriilor de performanþã
ce se stabilesc administratorilor ºi se prevãd
în anexã la contract. 11. Aprobarea hotãrârii
referitoare la clauzele generale privind raportu-
rile de muncã ºi sistemul de salarizare anexã la
acesta, stabilirea indemnizaþiei fixe a adminis-
tratorilor. 12. Diverse.

Anunþul tãu! RAT Craiova cu sediul în Ca-
lea Severinului, nr. 23, organi-
zeazã în data de 16.03.2012, ora
11.00, licitaþie publicã deschisã
cu strigare pentru închirierea
unui spaþiu situat în incinta lo-
caþiei din b-dul Dacia, nr. 3.

Date suplimentare se pot ob-
þine la telefon: 0251/506.076 –
int. 132 sau la sediul regiei din
Calea Severinului, nr. 23.
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Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trila-
teralã, 100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane în-
chise, jaluzele exterioare, izo-
laþie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã Siliºtea Crucii,
teren 5000 mp central. Te-
lefon: 0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.
Particular, vând casã Craio-
va, str. Drumul Jiului, 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã. Telefon: 0746/
498.818.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj, man-
sardã, 80 m amprenta la sol,
teren 280 mp, construcþie an
2000, str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/124.146.

Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Pen-
ny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garsoni-
erã Rovine, parter, îmbunã-
tãþitã, cu apartament Rovi-
ne, Lãpuº-Argeº, Lãpuº,
Calea Bucureºti, Centru,
parter sau etajul I. Telefon:
0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere
ºi magazin + anexe în ora-
ºul Corabia, are facilitãþi cu
apartament 2 camere în
Craiova. Telefon: 0770/
918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.

Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citroen,
Mazda, deschidere 35 m, ide-
al hale, depozite, showroom.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschide-
re drum European  Craiova
–  Balº-Bucureºti, cu utilitãþi,
pentru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m Câr-
cea – Centura Ford. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.

Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã be-
tonatã ºi cu toate facilitãþile, preþ
convenabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283..
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 3,15 ha, planta-
þie pomi pe marginea lacu-
lui Fântânele. Telefon: 0726/
376.221.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon: 0744/
319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excepþi-
onalã. Telefon: 0747/
080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj, unic
proprietar. Telefon: 0760/
272.814.
Vând Hyunday Tucson, fa-
bricaþie 2007. Telefon: 0740/
117.007.
Vând Nubira II, CDX fabrica-
þie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin
metalizat, perfect, distribuþie
nouã, revizie Audi – servi-
ce, motor 2000 TDI. Telefon:
0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA
– fab. 96, geamuri electrice, în-
chidere centralizatã, AC, radio
– CD, 219.000 km, înmatricu-
latã recent nr. Bulgaria, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0725/923.311.

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

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alter-
nator 12V, polizor flex D 125x
850 W, preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.

Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pã-
dure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã –
50 vedre; 2 scãri duble din
þeavã Ø 1/2; roabã, cãruþ cur-
te mare cu douã roþi cu rul-
menþi. 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 spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca.Telefon: 0724/
967.663.
Vând anvelope iarnã puþin uza-
te R 13/175/70, 4 bucãþi ºi R
14/185/60, 4 bucãþi, jenþi 4 gã-
uri. Telefon: 0762/672.086.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267
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Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro
cu guler blanã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni. Telefon:
0724/452.643.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þuicã
9 lei/litru, drujbã alpina defec-
tã, anvelope 165/13 noi 2 bu-
cãþi, frigider Electrostar 320 litri.
Telefon: 0721/179.420.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canistre
20 l metal, reductor oxigen
sudurã, polizor (flex) D 125
X 850 w, preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.

Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãta-
te vechi – jumãtate nou, 1
leu/kg. Dinuþi Ilie, Comuna
Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nauman,
bicicletã medicalã, cãrþi multe
de tot felul, ceasuri de masã,
aparate de radio, insigne,
medalii, pardesie, paltoane.
Telefon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând la preþ convenabil 32
de giurgiuvele fãrã toc ºi 6
uºi de interior. Telefon: 0251/
452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând recamier – bine între-
þinut, preþ negociabil. Telefon:
0351/459.314.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de 300
mm.Telefon: 0351/800.654.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/bu-
catã. Plata pe loc. Tele-
fon: 0723/918.382.
Cumpãr centralã termicã pe
lemne mai micã decât 0,60
X 0,60 m, chiar dacã nu este
STAS. Telefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), 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. Tele-
fon: 0766/304.708; 0251/
359.300.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pen-
tru birouri, zonã centralã,
singur în curte. Telefon:
0727/356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepi-
nierã pomi, flori ºi creºte-
rea pãstrãvului în bazine.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã
central, 1800 m.p. cu toate
utilitãþile. Telefon: 0721/
995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial
termopan 18 mp. Telefon:
0722/943.220; 0740/
649.518.
Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon:
0769/477.662.
Ultracentral, toate condiþiile,
3 camere, decomandat,
Proiect M. Telefon: 0740/
393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pen-
tru diferite activitãþi comercia-
le. Telefon: 0755/747.258;
0722/773.522.

Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Proprietar, închiriez în re-
gim hotelier garsonierã de
lux, parter, Rovine, ieftin.
Telefon: 0752/641.487.
Închiriez apartament ne-
mobilat Craioviþa Nouã,
100 E. Telefon: 0744/
139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþio-
nat, termopane, parchet,
gresie, uºã metalicã. Tele-
fon: 0722/753.922.
Spaþiu ultracentral lân-
gã Romarta, excepþio-
nal, parter, bloc, 4 came-
re, intrare separatã de
locatari, balcon închis,
microcentralã, alarmã,
gresie, faianþã, pretabil
inclusive pentru douã
cabinete, birouri, diver-
se activitãþi. Telefon:
0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã 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 obliga-
þii, locuinþã în Craiova, do-
resc cunoºtinþã cu doam-
nã serioasã, vârstã apro-
piatã, pentru convieþuire.
Telefon: 0749/021.785;
0764/384.089.

CITAÞII
Mitã Constantin Viorel este
chemat în instanþã Judecã-
toria Craiova în data de
26.04.2012 în Dosar de di-
vorþ 25273/215/2011 cu re-
clamanta Mitã Mariana
Marinela.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Primãria ºi Consiliul Local
Bucovãþ scoate la licitaþie
prin închiriere în data de
30.03.2012 cele douã gos-
podãrii anexã din com.
Bucovãþ satul Leamna de
Sus. Caietul de sarcini se
gãseºte la sediul Primãriei
Bucovãþ.

Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã sune
la numãrul de telefon:
0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrã-
tor a unei afaceri, frumoa-
se, sãnãtose, (pepinierã
cãpºuni, trandafiri, pomi
fructiferi ºi pãsãri, posibil ºi
animale). Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

COMEMORÃRI
Pe 12 Martie 2012, s-au
împlinit 4 ani ºi jumãtate
de la decesul învãþãtoa-
rei VASILICA DULGHERU

din Bãileºti. Soþul, fiica,
ginerele ºi nepoata nu o
vor uita niciodatã!
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LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

Partidele Chelsea – Napoli (în tur 1-3) ºi Real Madrid – ÞSKA
Moscova (în tur 1-1) se vor disputa mâine.

În sferturile de finalã s-au calificat deja Benfica Lisabona (2-3 ºi
2-0 cu Zenit), AC Milan (4-0 ºi 0-3 cu Arsenal), APOEL Nicosia (0-1 ºi
1-0 / 4-3 la lovituri de departajare cu Lyon) ºi FC Barcelona (3-1 ºi
7-1 cu Bayer Leverkusen).

Bayern Munchen în tur 0-1 FC Basel
Stadion: „Fussball Arena”, astãzi,

ora 21:45, TVR 1
Echipe probabile

Neuer – Lahm, Boateng, Bad-
stuber, Lahm – Schweinsteiger –
Robben, Kroos, Ribery – Muller,
Gomez.

Antrenor: Juup Heynckes.

Sommer – Degen, Dragovici,
Abraham, Steinhöfer – Shaqiri,
Huggel, Xhaka, Fabian Frei – Strel-
ler, Alex Frei.

Antrenor: Heiko Vogel.
Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).

Inter Milano în tur 0-1 Olympique Marseille
Stadion: „Giuseppe Meazza”, astãzi,

ora 21:45, Dolce Sport 1
Echipe probabile

Julio Cesar – Maicon, Lucio,
Samuel, Nagatomo – Zanetti, Cam-
biasso, Stankovic – Sneijder – For-
lan, D. Milito.

Antrenor: Claudio Ranieri.

Mandanda – Azpilicueta, N’Kou-
lou, Morel, Diawara – Diarra, B.
Cheyrou, Amalfitano – Valbuena –
Brandao, A. Ayew.

Antrenor: Didier Deschamps.
Arbitru: Pedro Proenca (Portugalia).

“Bianconerrii” se considerã victima arbitrajelor.
Exasperaþi cã nu s-a schimbat nimic dupã toate plân-
gerile din ultimele sãptãmîni, conducãtorii clubului
din Torino au decis sã intre în “silenzio stampa” pe
termen neliminat, drept protest contra deciziilor
considerate nedrepte ale “oamenilor în negru”, a

Nemulþumitã de arbitraje,Nemulþumitã de arbitraje,Nemulþumitã de arbitraje,Nemulþumitã de arbitraje,Nemulþumitã de arbitraje,
Juve a intrat în “silenzio stampa”Juve a intrat în “silenzio stampa”Juve a intrat în “silenzio stampa”Juve a intrat în “silenzio stampa”Juve a intrat în “silenzio stampa”

notat ieri site-ul Gsp.
Meciul care a pus capac a fost cel de duminicã,

din deplasare, cu Genoa, 0-0 rezultat în urma cã-
ruia “Bãtrâna Doamnã” s-a depãrtat la 4 puncte de
liderul AC Milan. Mai multe faze au fost contesta-
te. În primul rând un gol marcat de Pepe, anulat de
“centralul” Rizzoli pentru ofsaid. Reluãrile au de-
monstrat cã, într-adevãr, decizia a fost incorectã,
torinezul fiind pe linie cu rivalii.

Altã fazã dubioasã a rãmas cea în care Matri a
cerut penalty. Se putea acorda, deoarece pe reluãri
se observã cum Carvalho îl împinge pe atacantul
juventin în careul gazdelor. În schimb, s-a proce-
dat just în prelungiri, când ºi Genoa a solicitat un
11 metri, însã Pirlo a lovit atunci întâi mingea, abia
apoi ºi piciorul lui Rossi.

În acest joc, antrenorul Antonio Conte (foto) a
fost suspendat dupã ce partida trecutã fusese eli-
minat pentru proteste... contra arbitrului.

Privind aspectul, antrenorul Milanului, Massimi-
liano Allegri, a zis: “Nervozitatea celor de la Ju-
ventus nu mã priveºte. La final, deciziile arbitrale
se compenseazã. Aºa, ºi noi am fost dezavantajaþi
în meciul contra lor”. La duelul invocat (1-1), min-
gea reluatã de milanezul Muntari a trecut de linia
porþii înainte de a fi respinsã de Buffon, dar arbi-
trul nu a dat gol.

Derby-ul campionatului argen-
tinian dintre Boca Juniors ºi Inde-
pendiente va intra în istoria fotba-
lului din “Þara Tangoului”. Moti-
vul? Echipa de suflet a legendaru-
lui Diego Armando Maradona a fost
învinsã pe teren pro-
priu cu douã goluri
marcate în prelungiri.
Asta nu este tot însã!
În minutul 7, tabela
indica deja 2-0 pentru
oaspeþi, care au reuºit
în cele din urmã sã
învingã cu 5-4, în ciu-
da unei reveniri de
senzaþie a “galben-al-
baºtrilor”. Pentru Boca
au marcat Roncaglia
(13, 51), Riquelme
(45), Ledesma (74), în
timp ce reuºitele lui
Independiente au pur-

Douã reuºite în secvenþele de final au pus punct unei perioade de invincibilitate de aproape un an!

Boca, eºec uluitor într-un “thriller” cu 9 goluri
tat semnãturile lui Vidal (1), Ferre-
yra (7), Farias (32, 89, 90+5).

Cãlãul Ernesto Farias (31 de ani)
a îmbrãcat timp de douã sezoane
tricoul lui FC Porto, în perioada
2008-2010, echipã pentru care a

jucat de 38 de ori ºi a înscris 17
goluri.

Altfel, Boca nu mai pierduse în
campionatul argentinian de aproa-
pe un an de zile, de la înfrângerea
cu Lanus (0-2) de pe 10 aprilie

2011! Eºecul cu Indepen-
diente a venit însã la doar
patru zile dupã ce Boca a
fost învinsã, chiar pe
“Bombonera”, de brazilie-
nii de la Fluminense, în
Copa Libertadores (1-2).

Dupã 5 runde disputa-
te în “Clausura”, Boca
este pe locul 3 cu 10
puncte, cu 3 sub liderul
Tigre. Independiente,
protagonista unui start de
sezon dezastruos, ocupã
ultimul loc (20), cu 3
puncte, obþinute chiar la
Buenos Aires.

Gabriel Torje a mai dat cu
piciorul unei ºanse! Revenit,
duminicã seara, printre titulari
lui Udinese, mijlocaºul român
a jucat modest ºi a fost

Torje continuã sã dezamãgeascã
schimbat cu Floro Flores în
pauza partidei de la Novara,
pierdutã cu 0-1 (Jeda 16).

”A fost incapabil sã se
potriveascã în mecanismul

echipei sale. În
afarã de o cursã
frumoasã,
pretinsul Messi
de România nu
s-a ridicat nici
pe departe la
acest statut ºi,
problemã mai
gravã, nici nu
prea a încercat
sã-l arate. Aºa,
fãrã calitate,
Udinese nu a
putut sã reacþio-

neze”, l-a caracterizat La
Gazzetta dello Sport pe ex-
dinamovist.

Agenþia Datasport i-a
acordat nota 5 ºi a scris: “O
acþiune în primele minute ºi
apoi nimic. Are alibiul unei
formaþii care trebuie sã se
gândeascã înainte de toate sã
se apere, dar pare dificil sã-l
critici pe Guidolin cã l-a
schimbat între reprize.
Necopt”.

Urmare a acestui eºec,
Udinese (46p) a cãzut pe locul
5 în Serie A, fiind depãºitã, fie
doar ºi la golaveraj, de Napoli.
Pe primele trei poziþii se
menþin Milan (57p), Juventus
(53p) ºi Lazio (48p).

Dorit de mai multe clu-
buri de top ale Europei,
printre care Manchester
United, Chelsea, Arsenal,
City ºi Real Madrid, noua
senzaþie a campionatului
francez, Eden Hazard (21 de
ani), este aproape sã ajun-
gã în “Premier League”, dar
la Tottenham Hotspur.

Chiar tehnicianul londo-
nezilor, Harry Redknapp, a
confirmat faptul cã “Spurs” va
face o ofertã pentru tânãrul in-
ternaþional belgian al lui Lille.

“Patronul nostru e gata sã plã-
teascã pentru aducerea unui ta-
lent excepþional ca Hazard. Dar
ºtiu cã cei de la United ºi City îl
urmãresc cu atenþie. Va fi foarte

Tottenham pregãteºte o ofertã de 35
de milioane de euro pentru Hazard

greu sã-l luãm, dar îmi place
foarte mult acest jucãtor”, a
spus Redknapp pentru presa din
Anglia.

Daniel Levy, conducãtorul clu-
bului Tottenham, este gata sã plã-
teascã 35 de milioane de euro
pentru aducerea lui Hazard.

ªeicii de la Paris Saint-Germain
sunt dispuºi sã continue sã inves-
teascã sume considerabile pentru
a forma o trupã de temut în Euro-
pa. Echipa lui Ancelotti are ºanse
mari de a câºtiga titlul în acest se-
zon, iar italianul se gândeºte deja
la jucãtorii cu care va ata-
ca Liga Campionilor sezo-
nul viitor.

Una dintre þintele fran-
cezilor este atacantul Luis
Suarez, adus de Liverpool
vara trecutã de la Ajax pen-
tru 26 de milioane de euro.
Mutarea s-ar putea face cu
ajutorul colegului sãu de la
naþionala Uruguayului, Die-
go Lugano, care joacã în
prezent la PSG.

Sud-americanul ar fi în-
cântat sã evolueze alãturi de
Lugano, fiind atras ºi de
proiectul celor din capitala
Franþei. “Mi-aº dori sã joc

Suarez, tentat de-o trecere la PSG
în aceeaºi echipã cu Diego. PSG
este o echipã mare, au un proiect
interesant pentru viitor”,  a spus
Suarez în presa din Anglia, fotba-
list cotat, conform celor de la
transfermarkt.de, la 28 de milioa-
ne de euro.

Granzii Angliei ºi Real, pot rãmâne cu buza umflatã!
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LIGA I – ETAPA A XX-A
FC Vaslui – Concordia 4-0
Au marcat: Wesley 13, Adailton 34, Paito 43, Sânmărtean 64.
Gaz Metan – CFR Cluj 1-1
Au marcat: C. Petre 3 / Kapetanos 13.
Oţelul – Ceahlăul 0-0
Pandurii – Dinamo 2-2
Au marcat: Viera 6, Pintilii 82 – din penalty / Dănciulescu 16, M.

Niculae 29.
Sportul – FC Braşov 2-1
Au marcat: V. Lazăr 34, Dobre 61 / Ilioski 17.
FCM Târgu Mureş – Voinţa Sibiu 0-0
Rapid – Petrolul 2-0
Au marcat: Ioniţă 27, Surdu 52.
Meciurile „U” Cluj – Steaua şi Astra Ploieşti – CS Mioveni s-au

jucat aseară.

 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XX-A

Dinamo 20 13 5 2 36-12 44
CFR Cluj 20 13 4 3 39-15 43
Rapid 20 12 5 3 33-18 41
FC Vaslui 20 11 3 6 34-18 36
Steaua 19 10 5 4 25-14 35
Oţelul Galaţi 20 9 5 6 17-15 32
Pandurii 20 8 7 5 32-22 31
„U” Cluj 19 7 8 4 25-19 29
Astra Ploieşti 19 6 7 6 17-18 25
FC Braşov 20 6 5 9 21-20 23
Ceahlăul 20 5 8 7 17-25 23
Gaz Metan 20 6 4 10 27-34 22
Voinţa Sibiu 20 5 6 9 13-22 21
Sportul Stud. 20 4 8 8 21-33 20
Petrolul 20 4 6 10 16-25 18
FCM Tg. Mureş 20 3 8 9 17-26 17
Concordia 20 3 5 12 13-36 14
CS Mioveni 19 2 3 14 12-43   9

Mafia pariurilor pare să fi prins
rădăcini şi în campionatul Româ-
niei, tot mai multe jocuri fiind sus-
pectate de blat. Sumele mari sunt
pariate în general la casele de pa-
riuri din Asia, Singapore fiind pa-
radisul unor astfel de „intervenţii”.
În etapa a 20-a a Ligii I două me-
ciuri au fost în prim-plan, cel de la
Vaslui şi cel din Giuleşti, ambele
fiind câştigate de gazde la „handi-
cap”, respectiv la o diferenţă de cel
puţin două goluri. În vizor au fost
portarii ec hipelor  învinse,  doi
străini, israelianul Baruch, goal-ke-
eper-ul Concordiei Chiajna şi ita-
lianul Gritti de la Petrolul. Primul a
fost de-a dreptul penibil, încasând
3 goluri fără ca vasluienii să-şi fi

Baschet, Divizia A (m) Eşec preconizat
pentru craioveniÎn Sala Sporturilor  Brazi, for-

maţia masculină de baschet SCM
Craiova a întâlnit fosta campioa-
nă a României, Asesoft Ploieşti, în
faţa căreia a cedat la o diferenţă
clară, scor 103-78 (28-23, 25-21,
30-15, 20-19). Startul reprizei se-
cunde a fost dezamăgitor pentru
craioveni, gazdele luând un avan-
taj decis iv, Burlac u (13p), Tica

(19p) şi Hargrove (18p) făc ând
diferenţa în teren în favoarea plo-
ieştenilor. SCM Craiova a intrat pe
teren în următoarea formulă: Be-
lanovic,  Orbeanu – 2 p, Le Var
Seals  Cortez – 14 p, Ross – 23 p,
Gennie – 19 p. Au mai jucat:  Co-
din – 6 p,  Petrişor – 2 p, Tomic –

9 p,  Gavrilă, Cioacată -  3 p, Albu.
După 25 de etape disputate,  SCM
se află pe locul 11 în c lasamentul
Diviziei A, cu 32 de puncte,  iar
mâine va întâlni pe teren propriu
ocupanta locului 5 şi finalista din
ac es t sezon a Cupei României,
Elba Timişoara.

1. CS Apă 22 18 3 1 89-19 57
2. FC Podari 21 16 4 1 72-14 52
3. CS Işalniţa 22 16 1 5 63-30 49
4. Energia 22 13 3 6 58-36 42
5. Segarcea 21 10 3 8 59-48 33
6. Ostroveni 21 8 6 7 49-46 30
7. Melineşti 21 9 3 9 36-50 30
8. Brădeşti 21 6 8 7 31-34 26
9. Filiaşi 22 7 5 10 37-42 26
10. Celaru 21 6 6 9 31-36 24
11.Malu Mare 22 6 4 12 28-42 22
12.Pieleşti 21 3 7 11 33-62 16
13. Cârcea 22 3 6 13 28-52 15
14. Şcoala 21 4 3 14 38-67 15
15. Bechet 22 3 4 15 30-10413
CS Sopot s-a retras.

GP Craiova - Energia Craio-
va 0-7

Amaradia Melineşti - CS Apă
Craiova 1-3

Avântul Piele ş ti - Ştiinţa
Malu Mare 0-3 (n)

Victoria Ce laru -  Dunărea
Bechet 0-1

Recolta Ostroveni - CSO Fi-
liaşi 5-1

Progresul Segarcea - CS Işal-
niţa 1-2

Viitorul Cârcea – FC Brădeşti
1-1

FC Podari a stat.

Divizia D - etapa
a 23-a - rezultate

Liga I - abonată
la mafia pariurilor?!
Portarii străini de la Concordia şi Petrolul
sunt suspectaţi de „trânteli”

creat ocazii, la pauză fiind înlocuit.
Se pare că pe piaţa asiatică s-au
pariat sume importante pe avanta-
jul subs tanţial al Vas luiului după
prima repriză. Echipa lui Porum-
boiu a mai fost inclusă într-un
scandal asemănător, în urmă cu 3
sezoane, după un eşec neverosimil
pe terenul unei echipe retrograda-
te, 1-4 cu Gloria Buzău, meci în
urma căruia antrenorul Vasluiului,
Viorel Moldovan, a fost demis. „La
meciul meu cu Gloria Buzău a câş-
tigat cineva 20 de milioane de euro.
Tentaculele sunt împinse peste tot,
e evident că sunt şi în România im-
plicaţi”, a declarat Adrian Porum-
boiu.  De asemenea, FC Snagov,
echipa antrenată până în iarnă de

Reghecampf, tehnicianul Concor-
diei Chiajna, a înregistrat nişte re-
zultate ciudate în tur, care au adus
câştiguri importante pentru anumi-
te persoane la pariuri.

Goal-keeper-ul Petrolului,
căutat de procuratura italiană

În cazul lui Matteo Gritti bănuie-
lile provin din CV-ul său, italianul
fiind implicat în mai multe meciuri
trucate pentru care este chiar cer-
cetat. Gritti a venit la Petrolul liber
de contract, dar până să ajungă aici
s-a plimbat pe la opt echipe din Ita-
lia şi Elveţia în 14 ani. În Giuleşti,
Rapid, Gritti a greşit la primul gol,
când totuşi o parte mai însemnată
de vină are fundaşul Linares. În
rest, portarul a apărat bine, salvînd
chiar o minge imposibilă la 0-0. La
ieşirea de la vestiare, tehnicianul
prahovean Valeriu Răchită a fost
abordat în limba engleză de o re-
porteră de la televiziunea naţională
elveţiană, care l-a întrebat dacă avea
habar că portarul italian de 31 de ani,
pe care l-a transferat luna trecută,
este anchetat de procurorii din Ita-
lia şi Elveţia pentru colaborare cu
mafia pariurilor din Singapore. Gritti
a început colaborarea cu mafia pa-
riurilor pe când evolua la FC Chias-
so şi l-a întâlnit pe Almir Gegic, un 
atacant cu dublă cetăţenie, sârbă şi
turcă. Filiera era condusă din Sin-
gapore, de  Wilson Maj Perumal, cel
care a fost arestat in februarie 2011,
în Finlanda. Procurorii italieni il sus-
pectează pe Gritti că ar fi trucat peste

30 de partide din primele doua ligi
italiene şi din Elveţia. Gritti ar urma
să fie dat în urmărire generală dacă
nu se prezintă la audieri în Italia, fi-
ind supectat că ar avea legături şi cu
organizaţia mafiotă „Ţiganii”, coor-
donată de macedoneanul Hristijan
Ilievski, care acţionează în Serie A şi
în Serie B. Nici partida disputată asea-
ră la Cluj nu a fost scutită de suspi-
ciuni, palmaresul pozitiv al Stelei în
meciurile cu „U”, legăturile dintre cei
doi patroni, dar şi mediatizatul caz
„Valiza” fiind elementele care au ali-
mentat bănuielile.

Predicţii corecte
în „Cuvântul Libertăţii”

Sfaturile oferite în avancroni-
ca etapei de „Cuvântul Libertă-

ţii” puteau fi speculate de pariori,
majoritatea dovedindu-se c orec-
te. Astfel, pronostic urile „pes te
2,5 goluri” anticipate pentru me-
c iurile Pandurii – Dinamo ş i
Sportul – FC Braşov au fos t
exacte,  ambele având cote de 2,3
la 1.  De asemenea,  succesul Ra-
pidului c u Petrolul şi predic ţia de
goluri puţine la meciul FCM Târ-
gu Mureş – Voinţa Sibiu s-au do-
vedit OK,  s ingura „ratare” f iind
prilejuită de egalul c ampioanei
Oţelul pe teren propriu c u Cea-
hlăul.  Înaintea fiecărei runde c i-
titorii vor avea parte de avancro-
nici exhaustive ş i sfaturi pentru
pariori, toate aces tea ţinând cont
de elemente fotbalistic e, fără a
lua în calcul eventualele aranja-
mente.


