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Unu din cinci
angajatori va opera
creşteri de personal

Alegerile locale
vor avea loc
pe 10 iunie a.c.

Universitatea din
Craiova şi-a
pregătit oferta
pentru admitere

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- După prima soţie, Popescu s-a ales
cu averea, iar cu averea s-a ales cu
cea de-a doua soţie.
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Cadavrul unui nou-născut a fost
găsit, ieri, în jurul prânzului, într-
un tomberon de gunoi din vecină-
tatea Judecătoriei Craiova. Două
persoane care căutau prin gunoa-
ie au făcut macabra descoperire
şi au anunţat autorităţile. Medi-
cii ajunşi la faţa locului au consta-
tat că fătul nu avea semne vitale,
era plin de sânge şi era înfăşurat
în cordonul ombilical, părând a fi
ajuns la termen. Procurorii din
cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Dolj împreună cu poli-
ţiştii au deschis o anchetă pentru
a stabili împrejurările în care s-a
produs decesul micuţului, mai ales
că pe trupul neînsufleţit s-au des-
coperit urme de violenţă.

Pe trupul micuţului au fost

descoperite urme de violenţă

Nou-născut decedat, găsit la gunoi
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Direcţia Agricolă Dolj:

Circa 800.000 mp
de sere şi
140.000 mp de
solarii, afectaţi
de zăpadă

După o secetă prelungită, urma-
tă de ger şi apoi ninsori abunden-
te,  spec ialiş tii Direc ţiei Agric ole
Dolj au mers în teren şi au evaluat
pagubele materiale, cât şi pe cele
de producţie. Asta în măsura în
care, în acest ultim caz, se poate
vorbi deocamdată numai estima-
tiv, abia după ce plantele vor par-
curge etapele de vegetaţie fiind
posibilă verificarea viabilităţii lor şi
calculate pierderile.

„Şanse egale
de ocupare” –
cursuri gratuite
de formare
profesională
în mediul rural

Guvernul României a decis: Pe parcusul următoarelor trei luni:
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Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Târ-
gu Mureº va avea linii cu predare în limba ma-
ghiarã la specializãrile Medicinã, Farmacie ºi
Asistenþã medicalã generalã, pentru 325 de stu-
denþi, ºi în englezã la Medicinã, pentru 50 de
studenþi, potrivit proiectului de hotãrâre de gu-
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vern pus ieri în dezbatere publicã pe site-ul
Ministerului Educaþiei, timp de 10 zile. Prin acest
proiect este completat punctul 44 din Anexa
nr. 2 la HG 966/2011, respectiv cel care se re-
ferã la UMF Târgu Mureº, fiind prevãzute do-
meniile ºi programele de studii universitare acre-

ditate sau autorizate sã funcþione-
ze provizoriu care pot avea linii în
limbile maghiarã ºi englezã, numã-
rul de credite de studii transfera-
bile ºi numãrul maxim de studenþi
care pot fi ºcolarizaþi la aceste spe-
cializãri. Ministerul Educaþiei pre-
cizeazã cã proiectul de act norma-
tiv a fost discutat cu instituþia de
învãþãmânt superior ºi cu Consi-
liul Naþional al Rectorilor, fiind tri-
mis pentru analizã ºi avizare Mi-
nisterului Muncii, Familiei ºi Pro-
tecþiei Sociale ºi Ministerului Jus-
tiþiei. Ieri, Cabinetul Ungureanu a
adoptat, în primã ºedinþã, acest
proiect de HG.

Ieri-dimineaþã, înainte de ºedin-
þa de Guvern, premierul Mihai Rãz-
van Ungureanu (foto) a declarat cã
Executivul va aplica o soluþie teh-
nicã de înfiinþare a liniei maghiare

de învãþãmânt la UMF Târgu Mureº, astfel în-
cât studenþii sã nu aibã nimic de reproºat faþã de
modul de rezolvare a acestei probleme. „În ºedin-
þele coaliþiei am spus cã, atunci când reprezen-
tanþii acesteia vor ajunge la un punct de vedere
comun privind universitatea din Târgu Mureº,
Guvernul va reacþiona în funcþie de acest punct
de vedere, iar ieri (n.r. - luni) s-a ajuns la un
astfel de punct de vedere. Soluþia tehnicã posi-
bilã trebuie sã respecte Legea învãþãmântului,
principiul autonomiei universitare ºi multicultu-
ralitatea”, a explicat premierul. Acesta a arãtat,
totodatã, cã a dorit ca, alãturi de limba maghiarã
ºi cea englezã, universitatea din Târgu Mureº sã
asigure predarea ºi în limba germanã, dar cã,
pentru aplicarea acestei mãsuri existã, în pre-
zent, unele „impedimente”. „Sper ca, la un mo-
ment dat, sã înþelegem multiculturalitatea ºi prin
limba germanã”, a concluzionat Ungureanu.

Vicepremierul Marko Bela a declarat, ieri,
înaintea ºedinþei grupurilor parlamentare ale
Uniunii, cã parlamentarii UDMR (n.r. – care,
luni, au decis sã nu mai participe la întrunirile
Camerei ºi Senatului) vor participa la lucrãrile
Parlamentului în cele zece zile în care proiectul
de hotãrâre privind UMF Târgu Mureº se va
afla în dezbatere publicã, subliniind cã „nu avem
o decizie sã nu participe. Bineînþeles”.

Premierul a sesizat
Parchetul cu privire
la neregulile de la ANRP

Premierul Mihai Rãzvan Ungurea-
nu a sesizat Parchetul cu privire la nere-
gulile constatate în cadrul auditului re-
alizat la Autoritatea Naþionalã de Re-
stituire a Proprietãþilor (ANRP), unde
peste 80% din dosarele soluþionate pe
fond funciar erau incomplete. Preºedin-
tele ANRP, Dorina Danilescu, a decla-
rat, ieri, dupã ºedinþa de Guvern, cã s-
au gãsit „nereguli grave” în repartiza-
rea pentru soluþionare a dosarelor de
despãgubire, fãrã criterii ºi registre de
evidenþã, iar în urma verificãrilor s-a
constatat cã în cazul a circa 80% din
cazurile pentru care s-au emis certificate
de despãgubire pe fond funciar lipseau
de la dosar certificatele de moºtenitor.
Danilescu a precizat cã din cele 38.000
de dosare înregistrate pentru perioada
2005-2007, circa 21.000 nu au fost re-
partizate spre analizã, iar restul de 17.000
de dosare, deºi au fost repartizate, nu au
fost analizate ºi soluþionate.

Din iunie, vom avea reþete
electronice, iar din august
card de sãnãtate

Medicii vor folosi, din iunie, reþeta
electronicã, iar din august va fi distri-
buit cardul naþional de sãnãtate, a
anunþat, ieri, preºedintele CNAS, Lu-
cian Duþã, precizând cã, odatã cu in-
troducerea acestora, vor fi aduºi în sis-
tem aproape 200 milioane de euro, bani
care se pierdeau prin fraude. Acesta a
menþionat cã a propus Ministerului Sã-
nãtãþii un proiect de hotãrâre de gu-
vern prin care medicii, când prescriu
un medicament, sã îºi asume respectiva
prescriere. Potrivit lui Duþã, din cele 4
miliarde de euro, reprezentând buge-
tul CNAS, 3 miliarde de euro sunt alo-
caþi pentru spitale ºi compensarea me-
dicamentelor. „Adicã pentru spitale
dãm 1,6 miliarde de euro, iar pentru
compensarea medicamentelor, între 1,2
ºi 1,4 miliarde de euro. Din restul de un
miliard de euro ar trebui sã acoperim
toate celelalte cheltuieli, medici de fami-
lie din ambulatoriu, laboratoare, dispo-
zitive medicale ºi altele”, a mai spus Duþã.

Guvernul a decis, ieri, suspen-
darea, pentru ºase luni, a emiterii
titlurilor de despãgubire pentru
proprietãþile naþionalizate de regi-
mul comunist, au declarat agen-
þiei Mediafax surse guvernamen-
tale. Titlurile de despãgubire sunt
certificate emise de Comisia Cen-
tralã pentru Stabilirea Despãgubi-
rilor, în numele statului, care în-
corporeazã drepturile de creanþã
ale deþinãtorilor asupra statului ro-
mân corespunzãtor despãgubirilor
acordate. Acestea pot fi valorificate
prin conversie în acþiuni emise de

Emiterea titlurilor de despãgubiri pentru
proprietãþile naþionalizate, suspendatã

Fondul Proprietatea sau prin pre-
schimbarea în titluri de platã. Sur-
se oficiale au declarat anterior
agenþiei Mediafax cã Guvernul in-
tenþioneazã sã suspende pentru
ºase luni emiterea titlurilor de des-
pãgubire pentru proprietãþile naþi-
onalizate de regimul comunist, in-
vocând lipsa de fonduri. Conform
legii, persoanele îndreptãþite pot
opta pentru acordarea despãgubi-
rilor bãneºti în cuantum de pânã la
500.000 de lei, urmând ca, pentru
diferenþã, sã primeascã acþiuni la
Fondul Proprietatea.

Premierul Mihai Rãzvan
Ungureanu i-a atenþionat pe
miniºtri ºi ºefii de autoritãþi de
management cã îi considerã
responsabili pentru absorbþia, în
acest an, a ºase miliarde euro
din fondurile europene, þintã
stabilitã anterior de Guvern. „Vã
fac responsabili, pe miniºtri ºi
ºefi de autoritãþi de manage-
ment, sã ajungeþi la aceastã
þintã”, a spus premierul, în
ºedinþa Comitetului interministe-
rial pentru fonduri UE. Preºedin-

Ungureanu a pus „povara” absorbþiei
banilor UE pe umerii miniºtrilor

tele Traian Bãsescu a declarat,
duminicã, la emisiunea „Dupã 20
de ani”, de la Pro Tv, cã nu
exclude o eventualã candidaturã
a premierului Mihai Rãzvan
Ungureanu la prezidenþiale, cu
susþinerea PDL, însã acesta
trebuie mai întâi sã reuºeascã la
conducerea Guvernului. El a
subliniat cã principalul criteriu
de care va depinde reuºita ca
premier a lui Ungureanu este
absorbþia, în acest an, a celor
ºase miliarde de euro de la UE.

Deputatul UNPR Eugen Nicolicea (foto) a declarat, ieri, pentru
Mediafax, cã a propus, luni, în Biroul permanent, ca invitaþii care
tulburã lucrãrile de plen sau ale comisiilor sã fie sancþionaþi cu inter-
dicþia de a mai participa la acestea o perioadã determinatã. Nicolicea a
precizat cã, în acest moment, invitaþii la lucrãrile plenului sau ale comi-
siilor intrã în baza solicitãrii unui deputat sau a unui grup parlamentar,
aprobate de conducerea Camerei, dar nu existã o rãspundere pentru
ceea ce fac aceºtia nici din partea lor, nici din partea deputatului sau
grupului care îi invitã. El a
arãtat cã a propus ca Regu-
lamentul Camerei sã fie mo-
dificat astfel încât persoanele
care tulburã lucrãrile, cât ºi
deputatul sau grupul parla-
mentar care i-a invitat, sã
rãspundã pentru eventualul
comportament prin care tul-
burã ºedinþele, sancþiunea
urmând a consta în interdic-
þia de a mai participa la lu-
crãri - pentru invitaþi - sau
de a face invitaþii - pentru de-
putaþi sau grupuri - pentru o
perioadã determinatã.

Invitaþii care tulburã ºedinþele
Parlamentului vor primi interdicþiePreºedintele PDL Bucureºti,

Elena Udrea, a declarat, ieri,
agenþiei Mediafax, cã prim-vice-
preºedintele partidului Sorin
Frunzãverde a intrat într-un con-
flict cu ea nemulþumit cã l-a
schimbat din funcþie pe directo-
rul Inspectoratului de Stat în
Construcþii (ISC) din Caraº-Se-
verin, susþinut de el. Udrea a
menþionat cã a vrut sã depoliti-
zeze ISC, motiv pentru care l-a
preluat la ministerul pe care îl
conducea,  argumentând cã
MDRT este autoritate în ceea ce
priveºte construcþiile. Odatã cu
decizia de reorganizare a ISC
însã, când, din 41 de directori
judeþeni au mai rãmas opt ºefi
regionali, „au apãrut discuþiile,
pentru cã foarte mulþi dintre ei
erau susþinuþi politic”, a spus
Udrea. Când fostul ministru nu
a fost de acord ca printre cei opt
directori regionali sã mai existe
vreunul dintre vechii ºefi ai in-

stituþiei ºi a decis organizarea
unui concurs pentru ocuparea
posturilor, au apãrut iar nemul-
þumiri. „O situaþie de genul aces-
ta ºi care a avut ºi semnale pu-
blice, adicã s-a ºi vãzut disputa,
neînþelegerea dintre mine ºi
Frunzãverde, la un anumit mo-
ment”, a venit Udrea cu un
exemplu. Ea a explicat cã la
Caraº-Severin au fost anumite
probleme, dupã ce ministerul a
decis sã demoleze construcþiile
ilegale, iar inspectoratul de stat
local nu a ajutat la acest demers.
„A reieºit cã nu ne-au ajutat sau,
de fapt, ne-am încurcat în urma
acelor controale. Ca urmare, am
hotãrât demiterea directorului
ISC de acolo, un lucru care, si-
gur, l-a nemulþumit pe colegul
meu Sorin Frunzãverde, iar ul-
terior, când a avut ocazia, desi-
gur a þinut sã mã scoatã dintre
miniºtrii performanþi din Gu-
vern”, a concluzionat Udrea.

Udrea: Frunzãverde m-a atacat pentru
cã am schimbat un director susþinut de el
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Guvernul României a decis:
Alegerile locale

vor avea loc pe 10 iunie
Guvernul Româneiei a decis, în şedinţa de marţi, ca alegerile

locale să fie organizate la 10 iunie 2012. Data fusese stabilită în
principiu de liderii Coaliţiei în urmă cu trei săptămâni şi o făcuse
publică ministrul Administraţiei şi Internelor, Gabriel Berca.

Întrebat cum comentează deci-
zia Guvernului României, ca ale-
gerile locale să aibă loc la 10 iunie
a.c., liderul deputaţilor PSD, Mir-
cea Duşa, a spus că această dată
ar fi trebuit anunţată mai devreme
şi că s-ar fi aşteptat ca cei de la
putere să vină şi cu un proiect de
lege prin care să fie înăsprite pe-
depsele pentru mita electorală:

„În sfârşit e bine ca au emis
Hotărârea de Guvern. Era de aş-
teptat să le stabilească mai devre-
me, pentru că ei au un program
destul de încărcat în perioada pre-

mergătoare campaniei electorale.
M-aş fi bucurat dacă Guvernul ini-
ţia şi un proiect de lege prin care
să aducă o modificare la legea ac-
tuală, în sensul înăspririi pedepse-
lor pentru mita electorală”.

La sfârşitul anului 2011, Guvernul
şi-a angajat răspunderea în Parlament
pentru comasarea alegerilor locale cu
cele parlamentare, dar  Curtea Con-
stituţională a decis, în luna ianuarie,-
 că legea este neconstituţională pen-
tru că, printre altele, determină încăl-
carea dreptului de a fi ales.

MARIN TURCITU

Mâine, la Craiova, preşedintele PSD, Victor Pon-
ta, va avea o întâlnire cu liderii soc ial-democraţi din
zona Oltenia, după ce la sfârşitul săptămânii trecute
s-a întâlnit cu cei din Transilvania. Luni, Victor Ponta
a anunţat că USL îş i va anunţa candidaţii pentru ale-
gerile pe 19 martie şi nu pe 15, aşa cum stabiliseră
iniţial. „Vreau să vă anunţ că data de 15 martie este
o zi specială pentru cei de la UDMR, nu aş vrea să
intrăm peste acest subiect al lor. Pe 19 martie, luni,
secretarul general trebuie să finalizeze discuţiile în
cadrul USL şi pe 19 să anunţăm încheierea în toate
judeţele a negocierilor cu partenerii din USL. Asta
înseamnă modul de candidatură pe listele de la con-
siliul judeţean şi consiliul local, candidaturile în teri-

Victor Ponta se va întâlni mâine, la Craiova,
cu lideri social-democraţi din Oltenia

După Biroul Permanent Naţional al PSD, Victor Ponta a anunţat că mâine, 15
martie a.c., va fi la Craiova, unde se va întâlni cu lideri social-democraţi din
Oltenia şi cu preşedinţii de consilii judeţe. Vizita la Craiova vine la numai o

săptămână după ce liderul PSD a avut una asemănătoare în Transilvania.

toriu. Regula va fi a can-
didaturilor USL şi, dacă
vor exis ta anumite ex-
cepţii în care vom mer-
ge separat, acestea vor
merge cu caracter de ex-
cepţie”, a afirmat Ponta. 
Rezultatele alegerilor
din 2008 stabilesc
ponderea consilierilor
pe listele USL

În ultima  perioadă
s-a tot vorbit despre ne-
înţelegerile în ter itoriu
dintre social-democraţi
şi liberali.  Inc lus iv la ni-
velul judeţului Dolj s -a
vehiculat ideea că PSD
şi PNL nu se înţeleg la

desemnarea numărului de candidaţi pe liste la con-
siliul judeţean ş i consiliul municipal.  Luni, Victor
Ponta a pus punctul pe „i” ş i a spus  că, la nivel
naţional,  s-a decis ca reprezentarea pe liste a celor
două partide din Uniune s-a calculat în func ţie de
procentele obţinute la alegerile din 2008. „Paritatea
es te la numărul de c andidaţi la consiliul judeţean.
Sigur,  şi acolo a existat o anumită ponderare, noi
avem 22, iar PNL 19.  În res t, pentru c onsilieri ju-
deţeni, c onsilieri locali, primari, au fost esenţiale
ac este două c riterii: Rezultatul din 2008, care dife-
ră de la judeţ la judeţ,  şi sondajele de opinie”,  a
explic at Victor Ponta.

MARIN TURCITU
 

Mai exact, este vorba de 515 in-
dicatoare rutiere, de mai multe ti-
puri şi mai multe clase de calitate.
Între acestea, autorităţile au co-
mandat 210 bucăţi cu figura “tre-
cere de pietoni”, 105 bucăţi cu
“oprire”, câte 30 de bucăţi cu “ce-
dează trecerea” şi “copii”, 20 de
bucăţi cu “parcare”, 15 bucăţi cu
“intersecţie cu sens  giratoriu”,
câte 10 bucăţi cu semnele “ocoli-
re”, “drum cu prioritate” şi “sens
unic”. Cele mai multe dintre aces-
te indicatoare rutiere trebuie să fie
încadrate în clasa I de calitate –
fiind garantate pe o perioadă de 7
ani, şi numai 20 dintre ele trebuie
să corespundă clasei a II-a de ca-
litate – fiind garantate pe o perioa-
dă de 10 ani.

Cu efect de reflexie,
fără efect de oglindă

Autorităţile locale cer, prin in-
termediul caietului de sarcini, ca
panourile să fie confecţionate din
tablă de oţel sau din tablă de alu-
miniu, cu o grosime de minimum
2 mm. Indicatorul trebuie să fie

Primăria Craiova cumpără peste
500 de indicatoare rutiere

Semnele de  circulaţie  trebuie  să con-
ţină microfibre de  s ticlă pentru un efect
sporit de  vizibilitate ş i  să rezis te  ce l
puţin 7 ani.  Comanda trebuie  să fie
onora tă în termen de  o lună,  după

această perioadă indicatoare le urmând
să fie  montate  pe  s trăzile din Craiova,
acolo unde nu exis tă şi se  impun, pre -
cum şi acolo unde  semnele  de  circula-
ţie  sunt de teriorate .

vopsit pe spate în culoarea gri des-
chis, mată sau semimată. Pentru a
evita efectul de oglindă, autorităţi-
le cer ca vopseaua să fie “pasivi-
zată chimic”. În ceea ce priveşte
feţele semnelor de circulaţie, mu-
nicipalitatea solicită ca acestea să
fie confecţionate din folii reflecto-
rizante. Pentru a avea un efect spo-
rit de reflexie, aceste folii pot avea
în componenţă “microfibre de sti-

clă sau microprisme”. Semnele
rutiere mai trebuie să aibă şi acce-
sorii specifice pentru a fi montate
cu uşurinţă.

Ofertantul trebui să garanteze
şi în scris

Cele mai multe măsuri de sigu-
ranţă se cer în privinţa garanţiei
acestor semne rutiere, cunoscut
fiind faptul că se deteriorează foar-

te repede. De această dată, autori-
tăţile cer ca pe spatele fiecărui in-
dicator să fie lipită câte o etichetă
“greu distructibilă”, care să pre-
zinte numele producătorului sau al
furnizorului, anul de fabric aţie,
precum şi cuvintele “indicator ga-
rantat”. În acelaşi scop, autorităţi-
le solicită şi ca ofertantul care va
onora comanda trebuie să prezin-
te perioada de garanţie pe care o
acordă acestor semne de circula-
ţie. În caietul de sarcini se preve-
de şi ca durata de exploatare a unui
indicator, indiferent de tipul său,
să nu fie mai mică de 7 ani.

Indicatoarele dubioase,
duse în laborator

De altfel,  potrivit documenta-
ţiei de licitaţie, f iecare lot de in-

dicatoare va f i livrat însoţit de un
certif icat de garanţie şi calitate.
“Autoritatea contrac tantă îşi re-
zervă dreptul de a verific a res-
pectarea caracteris ticilor foliei re-
flec torizante utilizate,  urmând ca,
în condiţiile în care se constată
c omportări necorespunzătoare
ale foliei sau indic atoarelor rutie-
re, să solicite efectuarea, pe c hel-
tuiala furnizorului, de verif icări şi
încercări specific e ale caracteris-
tic ilor  acestora”, se arată în caie-
tul de sarcini pus la dispoziţia
ofertanţilor.  Şi în aces t caz spe-
cial, când se solic ită verificări su-
plimentare, autorităţile menţio-
nează că indicatoarele c u proble-
me vor fi tes tate într-un “labora-
tor ac reditat”.

LAURA MOŢÎRLICHE



4/ cuvântul libertãþii miercuri, 14 martie 2012
eveniment

Ieri dupã-amiazã, în jurul orei 13.30,
Mariana Bulugea cãuta, ca de obicei, prin
tomberoanele de gunoi din spatele Jude-
cãtoriei Craiova, de pe strada “România
Muncitoare”. La un moment dat, a dat
peste un sãculeþ negru, din plastic, ºi a
tras de el sã vadã ce este înãuntru. A
ieºit o mânuþã de copil, moment în care
femeia s-a speriat. “Am vãzut un sãcuþ
din nailon ºi am tras de el sã vãd ce e
înãuntru. A ieºit o mânuþã de copil ºi
m-am speriat. Am sunat la Jandarmerie,

cã numãrul de acolo îl ºtiu, ºi ei au anun-
þat mai departe. A venit întâi o ambulan-
þã ºi au zis cã e mort copilul”, ne-a po-
vestit Mariana Bulugea (foto), femeia
care a fãcut macabra descoperire. La
faþa locului au ajuns o ambulanþã ºi mai
mulþi poliþiºti ai Secþiei 1 Craiova, care
au izolat perimetrul pânã la sosirea cri-
minaliºtilor ºi a procurorului de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Medicii au verificat, în momen-
tul când au ajuns, dacã micuþul prezenta

semne vitale ºi, pentru cã s-a constatat
cã e decedat, nu l-au mai miºcat.

“Nu pot sã vã spun prea multe, pen-
tru cã nu l-am miºcat. Am verificat doar
dacã prezintã semne vitale. Este vorba
despre un fãt, cam de opt-nouã luni, are
ataºat cordonul ombilical ºi aºteptãm
procuratura ca sã-l scoatem. Atunci o
sã ºtim mai multe. Se observã însã niº-
te escoriaþii pe spate ºi urmeazã sã se
stabileascã de unde provin”, a spus dr.
Traian Magala, medic în cadrul Servi-
ciului de Ambulanþã Judeþean Dolj.

În prezenþa procurorului criminalist a
fost efectuatã cercetarea la faþa locu-
lui, apoi cadavrul nou-nãscutului, care
s-a dovedit a fi bãieþel, a fost pus
într-un alt sac, pentru a fi transportat la
morgã. Oamenii legii au rãsturnat tom-
beronul cãutând orice fel de probe care
i-ar putea ajuta sã afle cum a ajuns ca-
davrul acolo. Mai multe date vor avea
anchetatorii astãzi, dupã ce se va efec-

tua necropsia. “Dupã finalizarea cerce-
tãrii la faþa locului, efectuatã în prezen-
þa unui procuror criminalist, cadavrul a
fost depus la morgã. Mâine (n.r. – as-
tãzi) urmeazã sã se efectueze autopsia
pentru stabilirea cu exactitate a cauzei
decesului ºi atunci vom avea mai multe
date, întrucât pe cadavru s-au putut ob-
serva urme de violenþã. Urmeazã sã se
efectueze verificãri pentru stabilirea îm-
prejurãrilor în care a survenit decesul ºi
identificarea autorului faptei”, ne-a de-
clarat procuror Magda Bãdescu, pur-
tãtorul de cuvânt al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.

Este al doilea cadavru al unui nou
nãscut care este descoperit aruncat la
gunoi, în Craiova, de la începutul aces-
tui an. Pe 23 ianuarie a.c., pe raza Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova, tot într-un tombe-
ron, a fost descoperit cadavrul unei fe-
tiþe nou-nãscute. Mama acesteia nu a
fost încã identificatã.

Cadavrul unui nou-nãscut a fost gãsit, ieri, în jurul prânzului,
într-un tomberon din vecinãtatea Judecãtoriei Craiova. Douã
persoane care cãutau prin gunoaie au fãcut macabra descope-
rire ºi au anunþat autoritãþile. Medicii ajunºi la faþa locului au
constatat cã fãtul nu avea semne vitale, era plin de sânge ºi era
înfãºurat în cordonul ombilical, pãrând a fi ajuns la termen.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
împreunã cu poliþiºtii au deschis o anchetã pentru a stabili îm-
prejurãrile în care s-a produs decesul micuþului, mai ales cã pe
trupul neînsufleþit s-au descoperit urme de violenþã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Dupã ce au amânat cu o
sãptãmânã pronunþarea în do-
sarul vizând comiterea infrac-
þiunilor de evaziune fiscalã ºi
spãlare de bani pentru care a
fost trimis în judecatã Sandu
Anghel, zis Bercea Mondial,
ieri, judecãtorii de la Tribuna-
lul Olt au anunþat decizia. Bãr-
batul a fost gãsit vinovat, fiind
condamnat la doi ani de închi-
soare cu executare. Decizia
instanþei nu este definitivã ºi
poate fi atacatã cu recurs la
Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã, la sfârºitul lu-
nii noiembrie 2011, procurorii
Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Craiova l-au trimis în
judecatã pe Sandu Anghel pen-
tru evaziune fiscalã în formã

continuatã ºi spãlare de bani.
Potrivit anchetatorilor, în perioa-
da 2001-2005, Bercea a acor-
dat, sub formã de avans, marfã
ºi împrumuturi financiare, suma
de 50.803.591.400 de lei vechi,
în condiþiile în care între socie-
tãþile administrate de acesta ºi
societãþile beneficiare nu s-au
derulat tranzacþii comerciale.
Totodatã, acesta a ridicat din
conturile societãþilor administra-
te, în baza unor documente fic-
tive, suma de 18.404.000.000 lei
vechi – reprezentând salarii,
sume pe care le-a reintrodus în
circuitul financiar al societãþilor
administrate. Tot în baza unor
documente fictive, inculpatul
Anghel Sandu a ridicat din con-
turile unei societãþi comerciale

dividende în sumã de
1.968.000.000 lei vechi, iar din
contul  al teia,  în sumã de
3.243.500.000 lei vechi, în con-
diþiile în care societãþile din
conturile cãrora a ridicat aceste
sume au înregistrat pierderi
lunã de lunã, dupã cum au reþi-
nut procurorii în rechizitoriul
întocmit la finalizarea cercetã-
rilor. De asemenea, Bercea
Mondial a fost acuzat cã a dis-
trus sau ascuns actele conta-
bile aparþinând celor cinci so-
cietãþi al cãror asociat ºi admi-
nistrator a fost, pentru a în-
greuna ºi obstrucþiona contro-
lul fiscal, situaþie care a impus
efectuarea verificãrilor de pe
extrasele de cont ridicate din
unitãþile bancare unde societã-

þile administrate au avut des-
chise conturile.

În plus, în urma controlului fã-
cut de organele fiscale s-a mai
stabilit cã Bercea Mondial, în
calitate de persoanã fizicã ºi
persoanã juridicã, a acordat îm-
prumuturi unor diferite persoa-
ne fizice ºi juridice de la care a
perceput o dobândã lunarã cu-
prinsã între 5 ºi 15%, veniturile
astfel obþinute în plus faþã de
suma împrumutatã nefiind de-
clarate organelor financiare,
sustrãgându-se, astfel, de la pla-

ta obligaþiilor cãtre bugetul de
stat. Pentru recuperarea preju-
diciului s-a dispus instituirea
unui sechestru asigurator pe
conturile lui Sandu Anghel, în
sumã de 102.609,01 de euro ºi
436.863,98 de lei, precum ºi asu-
pra a 13 imobile deþinute de el.

Decizia de ieri a Tribunalu-
lui Olt vine dupã ce, la sfârºi-
tul lunii februarie, Bercea Mon-
dial a fost condamnat la 7 ani
ºi 6 luni de închisoare cu exe-
cutare, pentru tentativã de
omor calificat.

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a
fost condamnat, ieri, de magistraþii
Tribunalului Olt, la doi ani de închi-
soare cu executare, în dosarul în care
a fost trimis în judecatã de procurorii
Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova pentru o evaziune fiscalã de

Doi ani de închisoare pentru Bercea
Mondial în dosarul evaziunii fiscale

peste 1 milion de euro ºi spãlare de
bani. Decizia judecãtorilor vine la mai
puþin de o lunã dupã ce Bercea Mon-
dial a fost condamnat de aceeaºi in-
stanþã la 7 ani ºi 6 luni de închisoare
cu executare pentru tentativã de omor
asupra nepotului sãu.
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În egalã mãsurã salariile ºi condi-
þiile de muncã mai bune ori accesul
la tehnologii medicale de vârf au fost
ºi sunt motive suficiente pentru doc-
tori sã accepte ofertele venite din
strãinãtate. În aceste condiþii, nu mai
este deloc surprinzãtor cã, în ultimii
ani, migraþia halatelor albe a devenit
un adevãrat fenomen. Iar numãrul
medicilor interesaþi sã-ºi gãseascã un
loc de muncã în unitã-
þile medicale din strãi-
nãtate a crescut con-
tinuu, motiv pentru
care deficitul de per-
sonal sanitar se resim-
te tot mai mult.

Un grafic al exodu-
lui medicilor este
elocvent. Dacã în
2009 plecau peste ho-
tare 60 de doctori din
Dolj, iar în 2010 numã-
rul acestora ajungea
la 70, în ultimul an alte
85 de cadre medicale
ºi-au cãutat de lucru
în diferite colþuri ale
Europei. Printre state-
le preferate de docto-
rii doljeni se numãrã

Numai în ultimul an, aproape
100 de medici au pãrãsit spita-
lele doljene în cãutarea unui loc
de muncã mai bun în strãinãta-
te. Lipsa de perspectivã din þarã
ºi salariile mult mai atractive cu
care au fost atraºi peste hotare
au înclinat decisiv balanþa în fa-

voarea unei astfel de decizii. Aºa
se face cã, dupã ce statul român
investeºte ani de zile în forma-
rea unui chirurg ori a unui me-
dic anestezist, acesta alege, în
cele din urmã, împins de nepã-
sarea autoritãþilor, sã profeseze
peste hotare.

Anglia, Germania, Franþa, Italia, Bel-
gia ºi, într-un procent mai mic, þãrile
nordice.

Medicii de familie
sunt cei mai cãutaþi

În continuare, cei mai cãutaþi „pen-
tru export” sunt medicii de familie,
urmaþi îndeaproape de chirurgi, spe-
cialiºti în boli interne ºi anestezie te-

rapie intensivã. Aºa cum era de aº-
teptat, majoritatea doctorilor care
pleacã sunt tineri. Chiar dacã existã
ºi excepþii – medici cu vârsta peste
50 de ani –, cei mai hotãrâþi sã pãrã-
seascã þara rãmân medicii rezidenþi,
nemulþumiþi de condiþiile de muncã,
dar mai ales de salarii.

Cei mai mulþi spun cã o compara-
þie între salariul pe care îl câºtigã în
þarã ºi promisiunile pe care le au din
afarã este inutilã. Spre exemplu, un
medic rezident ce profeseazã într-un
spital din Germania câºtigã, în cel mai
rãu caz, 2.500 de euro pe lunã, în timp
ce salariul într-o unitate sanitarã din
România nu depãºeºte pentru rezi-
denþi 300 de euro.

La nivel naþional, potrivit datelor
publicate recent de Colegiul Medici-
lor din România, nu mai puþin de
2.841 de medici au solicitat anul tre-
cut certificate profesionale curente
în întreaga þarã pentru a putea pleca
sã lucreze în strãinãtate. Destinaþiile
alese cu preponderenþã sunt Germa-
nia (835), Marea Britanie (611), Fran-
þa (560). În privinþa specializãrilor, pri-
ma specialitate este medicina de fa-
milie ºi medicina generalã – 843, res-
pectiv chirurgia generalã – 155. Prin

comparaþie, în 2010, numãrul medici-
lor care au solicitat certificate profe-
sionale curente pentru a putea pleca
sã lucreze în strãinãtate a fost de
2.779. Asta deºi în sistemul sanitar
existã 42.000 de posturi vacante.

Lipsa medicilor începe
sã se resimtã

Exodul medicilor este cu atât mai
îngrijorãtor, mai ales în contextul în
care Organizaþia Mondialã a Sãnãtã-
þii (OMS) a publicat anul trecut un
raport ce plaseazã România pe un loc
codaº în Europa în privinþa accesu-
lui populaþiei la serviciile medicale.
Astfel, potrivit raportului OMS,
10.000 de români sunt trataþi de nu-
mai 19 medici, penultimul loc în Eu-
ropa din acest punct de vedere. Mai
rãu decât noi stau doar albanezii, cu
o medie de 11,5 medici. Cetãþenii din

Republica Moldova, dar ºi ungurii
beneficiazã la acest capitol de o si-
tuaþie mai bunã, cu 26 ºi respectiv,
31 de medici la 10.000 de locuitori.

România nu ocupã un loc mai bun
în statisticile OMS nici în privinþa
altor categorii de personal medical.
Media de 42 de moaºe sau infirmiere
la 10.000 de locuitori este mai micã
decât în Bulgaria, unde sunt 47, în
Ungaria, unde sunt 63, sau în Fran-
þa, unde numãrul acestora ajunge la
90. ªi în privinþa medicilor dentiºti
România se aflã la coada clasamen-
tului: sunt doar 4.300 stomatologi,
ceea ce înseamnã cã avem un singur
dentist la fiecare 5.000 de locuitori.
Prin comparaþie, Republica Moldo-
va are patru dentiºti la 10.000 de lo-
cuitori, Ungaria are cinci, iar în Bul-
garia sunt opt.

RADU ILICEANU

Potrivit directorului Direcþiei
Agricole Dolj, Oliver Costea, în
urma evaluãrilor efectuate la nivel
de judeþ, comisia formatã din spe-
cialiºti din cadrul instituþiei, dar ºi
reprezentanþi ai Inspectoratului Ju-

Direcþia Agricolã Dolj:

Circa 800.000 mp de sere ºi 140.000 mp
de solarii, afectaþi de zãpadã

Dupã o secetã prelungitã, urmatã de ger
ºi apoi ninsori abundente, specialiºtii Di-
recþiei Agricole Dolj au mers în teren ºi
au evaluat pagubele materiale, cât ºi pe
cele de producþie. Asta în mãsura în care,

în acest ultim caz, se poate vorbi deocam-
datã numai estimativ, abia dupã ce plan-
tele vor parcurge etapele de vegetaþie fi-
ind posibilã verificarea viabilitãþii lor ºi
calculate pierderile.

deþean pentru Situaþii de Urgenþã
ºi ai Direcþiei de Disciplinã în Con-
strucþii, a constatat cã, în ceea ce
priveºte spaþiile protejate, în speþã
serele afectate de cãderile abun-
dente de ninsori, acestea totalizea-

zã o suprafaþã de 792.500 mp
ºi 622.500 mp de geam. Cât
despre solarii, suprafaþa to-
talã afectatã este de circa
139.500 mp, folie ruptã –
92.000 mp, iar sistemul de
susþinere a fost distrus în
proporþie de 60 pânã la
90%. Tot din cauza zãpezii,
800 mp de la o fermã zoo-
tehnicã din localitatea Ro-
bãneºti au fost afectaþi ºi
patru animale au fost sacri-
ficate din necesitate.
Efectele secetei, neutra-
lizate parþial de zãpadã

Înainte ca zãpada sã dea
bãtãi de cap agricultorilor,
un alt fenomen meteorolo-
gic ºi-a pus amprenta asu-
pra viitoarelor culturi. Ast-
fel, gerul a afectat 87 ha de
plantaþii pomicole. “Vorbim
de pomi pe rod, cu ramuri
distruse din cauza tempe-

raturilor extrem de scãzute, caz în
care deocamdatã nu ne putem pro-
nunþa asupra pierderilor, întrucât
pentru mugurii de rod urmeazã sta-
rea de vegetaþie”, explicã ing. ªte-
fan Grigore, ºef Serviciu în cadrul
Direcþiei Agricole Dolj. La planta-
þiile de viþã-de-vie situaþia este si-
milarã celei de pomi fructiferi, o
evaluare completã fiind posibilã în
maximum 30 de zile.

În cazul culturilor de câmp, de
data aceasta zãpada a fost manã
cereascã, spun specialiºtii, în mã-
sura în care pãmântul era însetat
peste mãsurã. “La culturile de
câmp pierderile cele mai mari din
anul agricol 2011-2012 au fost ca-
uzate în primul rând de seceta din

toamnã, din perioada semãnatului
ºi a stadiului de vegetaþie cu care
plantele au intrat în iarnã. Spre
exemplu, grâul, care a rãsãrit foar-
te puþin sau chiar deloc ºi a intrat
în iarnã neînfrãþit”, explicã ing.
ªtefan Grigore.

Una rece, alta caldã
Potrivit acestuia, cantitatea

mare de zãpadã nu a afectat cultu-
rile înfiinþate în toamnã, întrucât
topirea s-a fãcut treptat, fãrã sã
aparã bãltirea. “Zãpada a protejat
culturile ºi a asigurat umiditatea

necesarã pentru culturile care ur-
meazã a fi înfiinþate”, spune spe-
cialistul, care precizeazã cã acum
gradul de umiditate este unul nor-
mal, ba chiar pãmântul ar mai avea
capacitate de absorbþie. Drept do-
vadã cã “nu avem culturi afectate
de bãltiri ºi nici asfixiere a plante-
lor, deoarece stadiul de rãsãrire a
fost mic”, explicã ºeful serviciului
Direcþiei Agricole Dolj.

În concluzie, pe lângã efectele
negative ale cãderii de zãpadã –
atât materiale, prin distrugerea
efectivã a solariilor ºi serelor, cât
ºi de producþie, cauzate de întâr-
zierea apariþiei în spaþiile proteja-
te a salatei, spanacului, a cepei ºi
usturoiului verde –, zãpada a “lu-
crat” ºi în favoarea agriculturii.
Acum “sunt condiþii prielnice pen-
tru însãmânþãrile de primãvarã. A
început pregãtirea terenului pen-
tru însãmânþarea mazãrei, ovãzu-
lui ºi culturilor de furaje”, dupã
cum susþine conducerea Direcþiei
Agricole Dolj.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

În nici un an, pierderile la rapiþã nu au fost atât de mari
Potrivit directorului Direcþiei Agricole Dolj, Oliver Costea, în acest

an producþia de grâu din judeþ va fi cu cel puþin 30% mai micã faþã de
anul anterior. În toamna lui 2011, 180.000 ha au fost însãmânþate cu
grâu, dar, din cauza secetei ºi apoi a îngheþului, o parte din plante nu
vor mai rãsãri. Cât despre cultura de rapiþã, 80% din suprafaþa culti-
vatã a fost deja distrusã. 28.000 ha fuseserã programate în toamnã
pentru însãmânþare, însã doar 16.000 au fost realizate. “Paradoxal, a
fost un lucru bun cã nu s-a însãmânþat mai mult, pentru cã ºi pierde-
rile ar fi fost pe mãsurã. Dar, de departe, în nici un an, pânã acum, nu
am mai avut aºa pierderi la rapiþa pentru ulei”, a declarat Oliver Cos-
tea, ºeful Direcþiei Agricole Dolj.
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Conform rezultatelor studiului privind
Perspectivele Angajãrii de Forþã de Muncã
pentru trimestrul al doilea, lansat ieri de
ManpowerGroup, angajatorii români îºi
menþin optimismul în ceea ce priveºte in-
tenþiile de angajare ºi previzioneazã creºteri
privind numãrul de personal pe parcursul
urmãtoarelor trei luni, în ciuda tensiunilor
economice care continuã sã planeze asupra

întregii regiuni. Previziunile angajatorilor
sunt similare cu cele raportate pe par
cursul primului trimestru al anului, de alt-
fel cele mai optimiste din ultimii trei ani.
Unu din cinci angajatori români afirmã cã
va opera creºteri de personal pe parcursul
urmãtoarelor trei luni, iar aproape ºapte
din zece angajatori intervievaþi indicã fap-
tul cã îºi vor menþine nivelul actual.

Unu din cinci angajatori va opera creºteri de personalUnu din cinci angajatori va opera creºteri de personalUnu din cinci angajatori va opera creºteri de personalUnu din cinci angajatori va opera creºteri de personalUnu din cinci angajatori va opera creºteri de personal
Pe parcursul urmãtoarelor trei luni,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Valorile rezultate în urma stu-
diului au fost ajustate pentru pri-
ma datã în cadrul ediþiei pentru
acest trimestru, astfel încât sã
þinã cont de variaþiile sezoniere
care afecteazã activitatea de an-
gajare la nivel naþional. Proce-
sul de ajustare sezonierã oferã
o imagine mai clarã asupra ten-
dinþelor pieþei muncii, pentru pe-
rioade îndelungate de timp. În
urma ajustãrii valorilor, astfel în-
cât sã se þinã cont de variaþiile
sezoniere, Previziunea Netã de
Angajare pentru intervalul apri-
lie-iunie atinge valoarea de
+13%, menþinându-se relativ sta-
bilã comparativ cu trimestrul an-
terior ºi indicând o creºtere de 6
puncte procentuale faþã de pe-
rioada similarã a anului trecut.

„Cei aflaþi în cãutarea unui loc
de muncã în sectorul Comerþul
cu ridicata ºi cu amãnuntul se
pot aºtepta la un ritm extrem de
activ în ceea ce priveºte anga-
jãrile. Previziunea pentru acest
sector de activitate indicã o
creºtere moderatã de opt punc-
te procentuale, comparativ cu
acelaºi trimestru al anului trecut,
în principal datoritã intenþiilor de
extindere pe piaþa localã a unor
lanþuri majore de hipermarketuri
ºi datoritã unei creºteri semnifi-
cative a cererii în acest sector”,
a declarat Valentin Petrof
(foto), Country Manager al
ManpowerGroup Romania.

Valori negative
în domeniul energetic

La nivel regional, angajatorii
din ºase din cele opt regiuni ana-

lizate se aºteaptã la creºterea
volumului de angajari pe par-
cursul urmãtoarelor trei luni.
Angajatorii din nord-vest rapor-
teazã cele mai optimiste planuri
de angajare, cu o Previziune
Netã de Angajare de +21%. Un
climat favorabil angajãrilor este
anticipat ºi în regiunea Bucu-
reºti & Ilfov, unde previziunea
se situeazã la o valoare de
+19% ºi, de asemenea, în sud,
unde previziunea se ridicã la va-

loarea de +18%. Atât angaja-
torii din centru þãrii anticipeazã
un climat favorabil angajarilor,
cu o Previziune de +15%, cât ºi
cei din regiunea sud-vest, unde
previziunea se situeazã la o va-
loare de +14%. Totodatã, anga-
jatorii din douã regiuni se aº-
teaptã la valori negative ale pre-
viziunii, respectiv cei din sud-est,

unde valoarea previziunii ajun-
ge la -4% ºi cei din nord-est cu
o valoare de -1%. Previziunile
de angajare la nivel de sectoa-
re de activitate indicã faptul cã
angajatorii din opt din cele zece
sectoare de activitate analizate
se aºteaptã la creºteri de per-
sonal pe parcursul trimestrului
2, 2012. Cele mai optimiste pla-
nuri de angajare sunt raportate
de angajatorii din sectorul Co-
merþul cu ridicata ºi cu amãnun-
tul, unde Previziunea Netã de
Angajare se situeazã la valoa-
rea de +21%. În ceea ce pri-
veºte celelalte sectoare de ac-
tivitate, un climat stabil privind
ritmul angajarilor este anticipat
în trei sectoare, cu valori de
+18% – pentru sectorul Finan-
þe, asigurãri, servicii imobiliare
ºi servicii de afaceri, sectorul
Industria prelucratoare ºi sec-
torul Administraþie publicã ºi
servicii sociale. Angajatorii din
sectorul Hoteluri ºi Restauran-
te anticipeazã un climat favo-
rabil angajãrilor, cu o previziu-
ne de +13%. Totodatã, conform
angajatorilor, valori negative ale
previziunii sunt anticipate în
douã dintre sectoarele de acti-
vitate analizate, în mod notabil
în sectorul Energie electricã,
gaze ºi apã, unde previziunea se
situeazã la valoarea de -7%.

O notã de optimism
pentru Europa

Tendinþã rezervatã în ceea ce
priveºte angajãrile este prevalen-
tã în regiunea Europa, Orientul
Mijlociu ºi Africa (EMEA), unde
angajatorii din 12 din cele 23 de
þãri participante la studiu din re-
giune raporteazã planuri de an-
gajare relativ stabile comparativ
cu primul trimestru al anului, iar
alte nouã dintre þãrile participan-
te anticipeazã creºteri ale ritmu-
lui de angajare. Peisajul privind
angajãrile din regiune indicã ten-
dinþe mixte în ceea ce priveºte
angajãrile, comparativ cu perioa-
da similarã a anului trecut, înre-
gistrându-se Previziuni Nete de
Angajare cu valori aflate în scã-
dere în 13 þãri ºi valori crescute
în alte ºapte dintre þãrile partici-
pante la studiu. Cele mai puter-
nice planuri de angajare din re-
giune sunt prezente în Turcia, Is-
rael, România ºi Norvegia, iar
cele mai scãzute intenþii de an-
gajare sunt raportate de angaja-
torii din Grecia ºi Spania.

“O notã de optimism pentru
Europa este datã de piaþa mun-
cii din Germania, care continuã
sã atragã muncitori calificaþi din

ManpowerGroup România este unul dintre liderii în do-
meniul soluþiilor inovatoare ce privesc forþa de muncã,
creând ºi oferind clienþilor sãi soluþii care sã-i ajute sã fie
câºtigãtori în lumea muncii contemporane. În România,
ManpowerGroup este prezent din 2003, având deschise
pânã în prezent 14 agenþii în: Bucureºti, Timiºoara,  Braºov,
Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi, Ploieºti ºi Piteºti.

Urmãtorul Studiu Manpower va fi disponibil la data de 12
iunie 2012 ºi va raporta perspectivele angajãrii de forþã de
muncã pentru trimestrul al treilea al anului 2012.

cadrul pieþelor mai puþin dezvol-
tate din regiune; cu toate aces-
tea, deficitul de personal com-
petent, extrem de solicitat în
prezent, precum profesioniºtii
din sectorul medical, inginerii ºi
dezvoltatorii software, este în
continuare semnificativ. Totoda-
tã, Grecia continuã sã se con-
frunte cu dificultãþi, însã din ce
în ce mai puþini angajatori îºi

aratã intenþia de a-ºi reduce vo-
lumul de personal pe parcursul
trimestrului urmãtor. Rãmâne de
vãzut dacã recentul acord de
sprijinire a Greciei semnat de
Uniunea Europeana va determi-
na un grad de stabilitate sufi-
cient pentru a creºte încrede-
rea angajatorilor din aceastã
þarã”, a adaugat Jeffrey A. Jo-
erres, preºedinte ºi CEO al
ManpowerGroup.

Sectorul de Servicii – motorul
previziunilor puternice din Brazilia

Tendinþele privind angajãri-
le din majoritatea pieþelor mun-
cii la nivel global se aºteaptã
sã se menþinã relativ stabile sau

sã se îmbunãtãþeascã compa-
rativ cu trei luni în urmã, indi-
când o creºtere a stabilitãþii
privind angajãrile, într-o piaþã în
care angajatorii continuã sã în-
tâmpine dificultãþi din cauza ce-
rerilor fluctuante de produse ºi
servicii din piaþã. Sectorul de
Servicii continuã sã reprezinte
motorul previziunilor puternice
din Brazilia ºi India, în timp ce

în mare parte a regiunii Asia-
Pacific cererea din cadrul
acestui sector de activitate
pierde teren. O scãdere faþã de
perioada similarã a anului tre-
cut este notabilã în sectorul Fi-
nanþe ºi servicii de afaceri – în
special în Europa, cu toate cã
optimismul manifestat de anga-
jatorii din acest sector în Sta-
tele Unite indicã o îmbunãtãþi-
re uºoarã, atât faþã de trimes-
trul anterior, cât ºi faþã de ace-
eaºi perioadã a anului trecut.
Angajatorii din 32 din cele 41 de
þãri ºi regiuni, participante la stu-
diul ManpowerGroup, se aº-
teaptã la creºteri ale volumului
angajãrilor pe parcursul celui
de-al doilea trimestru al anului.

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajãrii de Forþã
de Muncã se realizeazã trimestrial ºi mãsoarã intenþiile angaja-
torilor de a creºte sau de a diminua volumul angajãrilor totale
pe parcursul trimestrului urmãtor. Studiul se bazeazã pe inter-
vievarea a peste 65.000 de angajatori din sectoarele public ºi
privat din 41 de þãri ºi teritorii, pentru mãsurarea perspectivelor
de angajare în fiecare trimestru.
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«Proiectul pe care îl lansãm as-
tãzi, „ªanse egale de ocupare în
mediul rural”, îºi propune atrage-
rea ºi menþinerea cât mai multor
persoane pe piaþa muncii, prin fur-
nizarea de servicii de informare ºi
consiliere profesionalã, consiliere
individualã sau de grup, care va fi

efectuatã de psihologi autorizaþi în
psihologia muncii. Implementarea
lui a început în ianuarie anul aces-
ta ºi se va finaliza în decembrie
2013. Vreau însã sã subliniez cã ºi
dupã expirarea celor 24 de luni,
adicã dupã decembrie 2013, noi
vom asigura sustenabilitatea pro-
iectului, în sensul cã, timp de trei

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

„ªanse egale de ocupare” – cursuri gratuite„ªanse egale de ocupare” – cursuri gratuite„ªanse egale de ocupare” – cursuri gratuite„ªanse egale de ocupare” – cursuri gratuite„ªanse egale de ocupare” – cursuri gratuite
de formare profesionalã în mediul ruralde formare profesionalã în mediul ruralde formare profesionalã în mediul ruralde formare profesionalã în mediul ruralde formare profesionalã în mediul rural

Centrul European pentru Pro-
movarea ºi Integrarea Romilor
(CEPIR) Craiova a anunþat, într-o
conferinþã de presã organizatã
în Sala Mare de ºedinþe a Consi-
liului Judeþean Dolj, lansarea unui
nou proiect cofinanþat din Fon-
dul Social European, prin Progra-
mul Operaþional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007-
2013. Denumit „ªanse egale de
ocupare în mediul rural” ºi
având o valoare de 498.000 de

euro, acesta se adreseazã per-
soanelor fãrã un loc de muncã ºi
cu o situaþie economicã ºi fami-
lialã dificilã din comunele dol-
jene Vârtop, Fãrcaº ºi Sadova.
Proiectul este al treilea imple-
mentat de CEPIR în Dolj, dupã cel
de la Segarcea, Bãileºti ºi Bârca
ºi acela derulat în parteneriat cu
primãriile din Cetate, Amãrãºtii
de Jos ºi Catane. În judeþul Me-
hedinþi CEPIR mai deruleazã alte
douã proiecte.

ani, vom continua sã organizãm
cursuri de calificare profesionalã
în localitãþile Vârtop, Fãrcaº ºi
Sadova. Este important ca oame-
nii sã ºtie lucrul acesta», a preci-
zat, la conferinþa de presã de lan-
sare, vicepreºedintele CEPIR Mi-
rela Sandu.

450 de persoane
vor avea ºansa
unei consilieri

individuale
Primul pas al proiectului constã

în organizarea unor campanii de
informare a locuitorilor din cele trei

comune menþionate ºi din localitã-
þile limitrofe în legãturã cu posibi-
litãþile de calificare profesionalã ºi
de gãsire a unui loc de muncã, fi-
ind vizate 750 de persoane. 450 de
persoane inactive, ºomeri, oameni
aflaþi în agricultura de subzisten-
þã, fãrã venituri proprii, din Vâr-
top, Fãrcaº ºi Sadova, vor benefi-
cia de consiliere individualã, oca-
zie cu care se va urmãri depista-
rea aptitudinilor, stabilirea nivelu-
lui de calificare necesar, dezvol-
tarea abilitãþilor ºi a încrederii în
sine, vor fi informate asupra le-
gislaþiei muncii ºi a drepturilor/
obligaþiilor angajatului/angajatoru-
lui ºi vor fi instruite în metode ºi
tehnici de cãutare a unui loc de
muncã (realizarea CV-ului, a unei
scrisori de intenþie, susþinerea
unui interviu).

ªansele cele mai
mari le au cei

fãrã venit
ori cu situaþie
familialã grea

„Din aceste 450 de persoane
vom selecta 135, câte 45 din fie-
care localitate, care o sã urmeze
cursuri de calificare profesionalã
în meserii non-agricole. Vreau sã
vã spun cã asociaþia noastrã este
acreditatã sã organizeze cursuri de
calificare în 15 meserii, însã nu
vom impune noi ce cursuri se vor
face, pentru cã important este ce
îºi doresc oamenii ºi ce se cere pe
piaþa localã a muncii”, a subliniat
vicepreºedintele CEPIR. Ceea ce
se ºtie cu certitudine acum este cã
40 de beneficiari vor urma cursuri
de IT ºi educaþie antreprenorialã,
iar 20 vor fi ajutaþi sã devinã per-
soane fizice autorizate, pentru a
putea profesa ceea ce învaþã la cur-
suri. Întrebatã, la conferinþa de
presã, care ar fi criteriile de selec-
tare a participanþilor la cursurile de
calificare profesionalã, Mirela
Sandu a rãspuns cã „vom cãuta
persoane fãrã venituri ori cu ve-
nituri foarte mici, persoane de-
favorizate, aflate în cãutarea unui
loc de muncã, ºomeri tineri ori
ºomeri peste 45 de ani, care au
copii în întreþinere ºi care sunt
serioºi ºi ne vor convinge cã vor
sã înveþe”.

Birouri
de informare
ºi consiliere

la Vârtop, Fãrcaº
ºi Sadova

Tot prin intermediul proiectului
vor fi înfiinþate trei birouri de in-
formare ºi consiliere, la Vârtop,
Sadova ºi Fãrcaº, care „vor oferi
informaþii cu privire la locurile de
muncã vacante la nivelul judeþului
Dolj, consiliere în domeniul carie-
rei ºi orientare profesionalã. Rea-
bilitarea spaþiilor unde vor funcþi-

ona aceste birouri va demara în luna
mai. Fiecare birou va avea doi an-
gajaþi, un coordonator local ºi un
psiholog, ceea ce înseamnã cã, în
total, vom angaja ºase persoane.
Birourile vor primi, pe lângã mo-
bilier, instalaþie de aer condiþionat,
frigider, calculator, videoproiector,
imprimantã multifuncþionalã, doza-
tor de apã, cafetierã, telefon cu fax,
consumabile ºi rechizite, care vor
rãmâne, apoi, în proprietatea pri-
mãriilor. Toate aceste dotãri ºi
materiale le vom asigura noi, cu
bani din proiect”, a punctat vice-
preºedintele CEPIR.

Mirela Sandu, vicepreºedinte CEPIR:
„Celor 135 de persoane care vor urma cursuri de calificare profesio-

nalã le vom asigura suportul de curs ºi întregul echipament pentru prac-
ticã, respectiv uniformã ºi materiale, plus o subvenþie de 400 de lei pe
lunã, ceea ce înseamnã cã pentru cele trei luni vor primi câte 1.200 de
lei. Singura obligaþie pe care cursanþii noºtri o au este sã vinã la ore,
pentru cã au ce învãþa. De asemenea, ne-am angajat sã le asigurãm par-
ticiparea la diferite târguri ºi burse ale locurilor de muncã, iar la final pe
o parte din ei sã-i ºi angajãm. Deja
avem încheiate acorduri de parte-
neriate cu diferite societãþi comer-
ciale, atât pentru proiectele care
se deruleazã deja, cât ºi pentru
cele care încep acum, pentru pla-
sarea beneficiarilor noºtri pe piaþa
forþei de muncã. Vreau sã se ºtie
cã nu ne-am propus doar sã-i ca-
lificãm, ci ºi sã-i plasãm pe piaþa
forþei de muncã. ªi nu doar în
þarã, pentru cã avem încheiate
acorduri de parteneriat ºi cu agenþii
de plasare a forþei de muncã ºi
anul acesta vom trimite cursanþi
de-ai noºtri sã munceascã în Gre-
cia, Cipru ºi Spania”.

CEPIR deruleazã, în prezent, cinci proiecte pe POSDRU: “Informa-
re ºi consilier profesionalã în centre urbane mici ºi mediul rural”, „Îm-
bunãtãþirea calitãþii resurselor umane în mediul rural ºi promovarea
antreprenoriatului în activitãþi non-agricole” ºi cel lansat acum, „ªanse
egale de ocupare în mediul rural” – în judeþul Dolj, ºi “Centre multi-
funcþionale de informare ºi consiliere profesionalã” ºi „Creºterea com-
petenþelor antreprenoriale în zonele rurale” – în judeþul Mehedinþi. «De
când implementãm proiecte pentru dezvoltarea resurselor umane am
constatat cã oamenii sunt foarte dornici sã urmeze astfel de cursuri de
calificare. Mulþi dintre indicatorii pe care noi ni i-am stabilit au fost
consideraþi greu de realizat de cãtre cei care ne monitorizeazã, însã
vreau sã vã spun cã nu numai cã i-am atins, dar i-am ºi depãºit. ªi o sã
vã dau ca exemplu proiectul „Informare ºi consiliere profesionalã în
centre urbane mici ºi mediul rural” , derulat în localitãþile Bãileºti, Se-
garcea ºi Bârca, unde ne-am propus sã consiliem 1.200 de persoane ºi
am consiliat 1.700, iar în loc de 135 de cursanþi avem 205 ºi, dacã ar fi
fost sã rãspundem tuturor solicitãrilor, puteam avea încã pe atât. Pur ºi
simplu am fost asaltaþi de oameni, care au vãzut cã suntem serioºi, au
cãpãtat încredere în noi ºi ne cautã. Acesta este ºi motivul pentru care,
din iunie, adicã la doar o lunã dupã încheierea cursurilor care se deru-
leazã în prezent, vom începe altele la Bãileºti, Segarcea ºi Bârca»,
declarã vicepreºedintele CEPIR.
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Medicul
Adrian Streinu-Cercel

vine la
Întâlnirile  „SpectActor”

Medicul Adrian
Streinu-Cercel va
conferenţia
duminică, 18
martie, ora 11.00,
în cadrul „Întâlni-
rilor SpectActor”,
care se desfăşoară
lunar la Teatrul
Naţional „Marin
Sorescu” din
Craiova. În prezent
secretar de stat la
Ministerul Sănătăţii
şi recent ales
preşedinte al
Senatului Universi-
tăţii de Medicină şi
Farmacie (UMF) „Carol Davila” din Bucureşti, Adrian
Streinu-Cercel va prezenta conferinţa pe tema
«Medicina secolului XXI – medicina tehnoprofeţii-
lor sau „...”» în Sala „Ion D. Sîrbu” a teatrului.

Începând cu 2009, „Întâlnirile SpectActor”
reprezintă un eveniment cultural important în viaţa
Craiovei. Printre cei care au conferenţiat la TNC se
numără personalităţi precum Radu Beligan, Ion
Caramitru, Solomon Marcus, Răzvan Theodorescu,
Gabriela Adameşteanu, Varujan Vosganian, Andrei
Marga, Matei Vişniec, A.S.R., Principele Radu al
României, Solomon Marcus, Cristian Ţopescu,
George Banu, Eugen Negrici, Adrian Cioroianu şi
Florin Zamfirescu.

MAGDA BRATU

În perioada 14 martie – 6 aprilie, diri-
jorul şi profesorul german Konrad von
Abel susţine, la Filarmonica „Oltenia”, un
curs internaţional de dirijat, în cadrul că-
ruia expune şi exemplifică, la pupitrul Or-
chestrei Simfonice, concepţia dezvoltată
de celebrul muzician Sergiu Celibidache
asupra Fenomenologiei Muzicii.

Pe durata a trei săptămâni,  tinerii
muzicieni practicieni interesaţi să c u-
noască, să înţeleagă şi să aprofundeze
Fenomenologia Muzicii partic ipă la
cursuri, prelegeri, repetiţii şi concerte.
„Prin demersul lui pedagogic, Konrad
von Abel îşi propune să vină în ajutorul
fiecărui muzician, pentru a s tabili un
contac t direc t şi personal c u muzic a,
prin intermediul observării şi ascultării
libere a fenomenului sonor, nestânjeni-
te sau influenţate de anumite canoane,

Participanţi
din şase ţări

la Cursul
internaţional

de dirijat
de la Craiova

Oferta educaţională intră pe
noua structură a Universităţii din
Craiova, aprobată în octombrie
anul trecut, cu 11 facultăţi în loc
de 16, rezultate prin comasare. În
urma acestor modificări au apărut
şi facultăţi cu o nouă componenţă
dar şi titulatură.

Prin decizia Senatului universi-
tar, Facultatea de Matematică şi
Informatică s-a unit cu Facultatea
de Fizică şi Facultatea de Chimie
şi a rezultat o nouă facultate cu
denumirea Facultatea de Ştiinţe
Exacte, ce reuneşte toate dome-
niile şi specializările de studii afe-
rente celor trei facultăţi.

Fac ultatea de Agric ultură s -a
unit cu Facultatea de  Horticultură
şi a rezultat Facultatea de Agri-
cultură şi Horticultură.

Schimbări şi la facultăţile
din domenii tehnice

Comasările au atins şi unităţile
de învăţământ tehnic. Astfel, prin
reorganizarea realizată de Senatul
universitar, Facultatea de Ingine-
rie în Electromecanică, Mediu şi

Universitatea din Craiova şi-a pregătit
oferta pentru admitere

În perioada 14 martie  –  4 aprilie a.c., Univer-
sitatea din Craiova, prin Centrul de Consiliere şi
Orientare Profesională, va derula cea de-a VI-a
ediţie a proiectului Caravana Învăţământului
Oltean, având ca scop prezentarea ofertei edu-

caţionale a învăţământului superior craiovean în
judeţele Olteniei, fiind vizate 110 licee. Elevii vor
primi informaţii de la profesori şi studenţi despre
procesul de admitere, dar şi un Ghid al candida-
tului cu noutăţile din acest an.

Informatică Industrială s-a unit cu
Facultatea de Electrotehnică şi a
rezultat Facultatea de Inginerie
Electrică. De asemenea, Faculta-
tea de Mecanică s-a unit cu Fa-
cultatea de Inginerie şi Manage-
mentul Sistemelor Tehnologice
Drobeta-Turnu Severin, iar facul-
tatea nou înfiinţată ş i-a păstrat
aceeaşi denumire: Facultatea  de
Mecanică.

Sc himbări s-au produs ş i în
ceea ce priveşte Facultatea de Te-
ologie. Aceasta  a inclus în oferta
educaţională noi domenii de stu-
dii, preluate de la alte facultăţi, de-
venind Facultatea de Teologie,
Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Modificări la nivel de domenii
şi specializări

Noua organizare a Universităţii
din Craiova a impus modificări şi
în planul domeniilor de studiu şi al
specializărilor. Pentru anul univer-
sitar 2012-2013 vor fi 55 de do-
menii de studii şi 105 specializări.
S-au realizat şi mutaţii în cadrul fa-
cultăţilor. Astfel, domeniul de stu-

dii Ştiinţe ale Educaţiei, care a
făcut parte  din  Facultatea  de Li-
tere,  domeniile Istorie şi Relaţii
Internaţionale şi Studii Europe-
ne care se aflau sub egida Facul-
tăţii de Ştiinţe Sociale au fost in-
cluse în oferta educaţională a Fa-
cultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe
ale Educaţiei. De asemenea, dome-
niul de studii Asistenţă Socială, ce
se afla în componenţa Facultăţii de
Teologie, a trecut la Facultatea de
Ştiinţe Sociale. Toate aceste infor-
maţii vor fi precizate elevilor din
ultimul an de liceu, care vor primi
şi materiale informative.

Caravana porneşte
de la Slatina

Campania de informare începe
de astăzi în liceele din oraşul Slati-
na, din judeţul Olt. „Campania de
promovare va fi realizată în cola-
borare cu reprezentanţi ai facultă-
ţilor şi membri ai Convenţiei Or-
ganizaţiilor Studenţeşti, adresându-
se liceelor din judeţ şi din judeţele
limitrofe. Prin derularea proiectu-
lui în discuţie se urmăreşte o in-

formare detaliată, actualizată, cu
privire la facultăţile Universităţii din
Craiova, a criteriilor de admitere,
dar şi un permanent dialog al echi-
pei Centrului de Consiliere şi Ori-
entare Profesională cu elevii cla-
selor terminale, cu cadrele didac-
tice, cât şi distribuirea broşurilor
Ghidul Candidatului  şi  CD-urilor
conţinând prezentarea Universită-
ţii din Craiova şi a ofertei educaţi-
onale. Asta facem de şase ani şi
proiectul este în continuă extinde-
re. Dacă prima ediţie Caravana
Învăţământului Oltean s-a deru-
lat în 35 de licee, în prezent, Cen-

trul de Consiliere şi Orientare Pro-
fesională şi-a propus vizitarea a
peste 110 licee”, a precizat Cristi-
na Soare, reprezentant al Centru-
lui de Consiliere şi Orientare Pro-
fesională.

Aces t proiect va continua cu
evenimentul „Zilele porţilor deschi-
se”, unde se va prezenta oferta edu-
caţională actualizată c u cifra de
şcolarizare pentru admiterea 2012-
2013, eveniment în cadrul căruia
vor avea loc şi simulările Student
pentru o zi!

CARMEN RUSAN

„Trei săptămâni despre Fenomenologia Muzicii cu dirijorul Konrad von Abel”
(„Three weeks on Phenomenology of Music with Konrad von Abel”) se intitulează
cursul organizat de Filarmonica „Oltenia” din Craiova începând de astăzi până pe
data de 6 aprilie. Îl vor frecventa nouă muzicieni, atât din România, cât şi din
Germania, Elveţia, Venezuela, Anglia şi Spania.

rigori conceptuale sau norme ş i con-
venţii dec retate ca etalon de interpreta-
re artistică”, au precizat reprezentanţii
Filarmonic ii craiovene.

Structura programului de curs este ur-
mătoarea: discuţii pe tema Fenomenolo-
giei Muzicii – dimineaţa, muzică de ca-
meră – după-amiaza, activităţi de îndru-
mare profesională a tinerilor dirijori: cvar-
tet de cameră, ansamblu instrumental sau
coral – seara. Pe durata cursurilor vor fi
prezentate şi analizate trei sau patru lu-
crări, cu ale căror partituri participanţii
trebuie să se fi familiarizat deja. Toate ac-
tivităţile teoretice şi practice beneficiază
de suport ilustrativ – texte, documente,
înregistrări audio-video de colecţie. Cur-
surile (prelegerile şi repetiţiile de concert)
vor fi susţinute în limba engleză.

MAGDA BRATU
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Ambasadorul UE în SUA,
Joao Vale de Almeida, a acordat,
recent, o serie de interviuri, pen-
tru a contracara derapajul anti-
european al republicanilor. Dupã
planul de salvare al Greciei, el a
fost intervievat de canalul CNBC
asupra consecinþelor pe care le-
ar avea „alegerea unui socialist
în Franþa”. Calificând ca „nuan-
þe” diferenþele dintre familiile
politice, ambasadorul UE a fost
întrerupt de prezentator „sacrã
nuanþã, când un socialist înlo-
cuieºte un conservator”. Ameri-
canii nu mai sunt, însã, în epoca
alegerii lui François Mitterrand ºi
intrãrii comuniºtilor în guvern, ca
aliaþi, ceea ce a îngrijorat, la vre-
mea respectivã, Pentagonul. Dar

eventualitatea de a se despãrþi de
un apropiat precum Sarkozy
stârneºte amãrãciune. Mulþi au
realizat cã François Hollande ar
putea câºtiga alegerile preziden-
þiale franceze. Ziarele au consa-
crat un mare numãr de articole
dedicate dificultãþilor preºedinte-
lui în exerciþiu, candidatului
Frontului Naþional, Marine Le
Pen, sau „rãzboaielor culturale”
care agitã peisajul intelectual din
Franþa. Dar despre François Hol-
lande s-a scris prea puþin, excep-
tând un incident derulat la 1 fe-
bruarie, în cursul unei manifes-
tãri organizate de fundaþia Abbe
Pierre. La rândul sãu, adminis-
traþia americanã nu pare sã fie
surprinsã. „Americanii ºtiu ce

sunt ºi iubesc ce sunt. ªi nu ºtiu
ceea ce vor”, rezumã o sursã eu-
ropeanã la Washington. Candida-
tul Partidului Socialist, este ade-
vãrat, nu s-a manifestat prea
mult. Dupã efuziunile de la G20,
gãzduit de Cannes, Nicolas Sar-
kozy a încercat sã batã la poarta
Washingtonului, susþine o sursã
din anturajul sãu. ªi administra-
þia Obama, brusc îngrijoratã, pen-
tru cã Franþa va fi, evident, re-
prezentatã de summit-urile G8 ºi
NATO, dintre 18 ºi 21 mai. Mo-
tiv pentru care Washingtonul a
început sã contacteze socialiºtii.
Jean Yves Le Drian, responsabi-
lul pe chestiuni de apãrare al PS,
a fost invitat de urgenþã la Wa-
shington. Duminicã, 11 martie,
preºedintele socialist al Senatu-
lui, Jean Pierre Bel, cunoscut ca
apropiat al lui François Hollande,
a sosit în capitala americanã pen-
tru o vizitã oficialã de trei zile,
având în program întâlniri cu
principalii actori ai politicii exter-
ne din Congres: senatorul John
Kerry (Massachusetts) ºi John
McCaine (Arizona). Washingto-
nul nu doreºte discordanþe asu-
pra Afganistanului la summitul
NATO de la Chicago (Illinois),
oraºul lui Barack Obama. Partea
francezã a subliniat cã pe acest
subiect domnul François Hollan-
de este deschis la discuþii „uºor

de citit”. În acest timp, campa-
nia electoralã din Franþa devine
tot mai agitatã, nu lipsitã de ata-
curi ºi insinuãri. Luni, 12 mar-
tie, Nicolas Sarkozy a respins
categoric acuzaþiile legate de un
eventual ajutor financiar în cam-
pania sa electoralã din 2007 din
partea fostului dictator libian
Muammar Gaddafi. „Este gro-
tesc”, a spus, luni seara, pe TF1,
„dacã ar fi finanþat campania, eu
nu trebuia sã-i rãmân decât re-
cunoscãtor”, a ironizat preºedin-
tele-candidat, fãcând aluzie la in-
tervenþia francezã în Libia. Evi-
dent cã discuþia s-a încins ºi pur-
tãtorul de cuvânt al lui François
Hollande, Delphine Batho, a ce-
rut lui Sarkozy „sã explice natu-
ra relaþiilor sale, din trecut, cu
colonelul Gaddafi”. Într-un co-
municat de presã, Delphine Bat-
ho afirmã cã „informaþiile (Me-
diapart) care vorbesc de o vizitã
a lui Nicolas Sarkozy în Libia, la
6 octombrie 2005, nu pot rãmâ-
ne fãrã rãspuns”. În martie 2011,
în ajunul intervenþiei NATO în
Libia, într-un interviu pentru ca-
nalul Euronews, Saif al-Islam,
unul dintre fii lui Gaddafi, l-a
ameninþat pe Nicolas Sarkozy cu
dezvãluiri senzaþionale cu privire
la finanþarea campaniei din 2007.
Cu toate acestea, nu a dat curs
ameninþãrilor sale.

Americanii îl descoperã târziuAmericanii îl descoperã târziuAmericanii îl descoperã târziuAmericanii îl descoperã târziuAmericanii îl descoperã târziu
pe „socialistul” Hollandepe „socialistul” Hollandepe „socialistul” Hollandepe „socialistul” Hollandepe „socialistul” Hollande

Preºedintele sirian, Bachar al-
Assad, a anunþat, ieri, organiza-
rea de alegeri legislative la 7 mai,
potrivit agenþiei oficiale Sana.
„Preºedintele Assad a emis un de-
cret care fixeazã alegerile pentru
Adunarea Poporului (Parlament)
la 7 mai”, anunþã agenþia. Acest
anunþ intervine în timp ce comu-
nitatea internaþionalã aºtepta, ieri,
un rãspuns din partea preºedin-
telui sirian la „propunerile con-
crete” pe care i le-a prezentat
emisarul internaþional Kofi An-
nan, în cadrul misiunii sale la
Damasc, la acest sfârºit de sãp-
tãmânã, ºi care a cerut, în spe-

Preºedintele sirian anunþã alegeri
parlamentare pentru 7 mai

Afganii bogaþi scot, anual, din
þarã, în valize, circa 8 miliarde
de dolari, aproape dublu faþã de
bugetul statului, iar suma va
creºte probabil odatã cu apro-
pierea retragerii trupelor strãine,
situaþie care ameninþã economia
fragilã, a declarat un oficial af-
gan. Într-un interviu, viceguver-
natorul bãncii centrale, Khan
Afzal Hadawal, a afirmat cã în-
crederea în economie a scãzut
atât de puternic în peste un de-
ceniu de rãzboi încât banii sunt
scoºi masiv din þarã, fiind duºi
în regiuni mai sigure, precum
Dubai. Jumãtate din cele 8 mili-

Afganii bogaþi scot, anual, din þarã,
circa 8 miliarde de dolari

cial, oprirea violenþelor. Autori-
tãþile au sperat sã organizeze
aceste alegeri la sfârºitul lui 2011,
promiþând legislative „libere ºi
transparente”. Acesta este al trei-
lea scrutin legislativ din Siria de
la preluarea puterii de cãtre pre-
ºedintele al-Assad, în 2000. În
cadrul ultimelor alegeri legislative,
în aprilie 2007, Frontul Naþional
Progresist (FNP) - coaliþie condu-
sã de partidul Baas, aflat la putere
- a câºtigat fãrã surprize majorita-
tea celor 250 de locuri în Parla-
ment. Alegerile din Siria sunt de-
nunþate de opoziþie ºi comunitatea
internaþionalã drept o „farsã”.

arde de dolari sunt ºcoºi din Af-
ganistan prin intermediul aero-
portului din capitala þãrii. „Fon-
durile de opt miliarde de dolari
sunt duble faþã de activele bãn-
cii centrale”, a spus Hadawal. De
asemenea, acestea depãºesc de
aproape douã ori bugetul de stat
pe 2011. Economia afganã este
puternic dependentã de ajutoa-
rele strãine ºi de producþia de
opiu, fiind cel mai mare produ-
cãtor de opiu din lume. Hadawal
s-a arãtat puþin încrezãtor în li-
mita de 20.000 de dolari recent
impusã de stat pentru sumele
care pot fi scoase din þarã.

Grecia va fi nevoitã sã reducã cheltuielile
guvernamentale cu alte 5,5% din PIB în
2013 ºi 2014, pentru a îndeplini þintele fis-
cale cuprinse în al doilea program de spri-
jin, aratã un raport al Comisiei Europene, din
care Reuters a obþinut o copie. Raportul
executivului comunitar estimeazã cã pache-
tul de mãsuri de austeritate adoptat de Gre-
cia la începutul acestui an, care ar urma sã
realizeze economii echivalente cu 1,5% din
PIB, ar trebui sã permitã autoritãþilor de la
Atena sã îndeplineascã þinta de a reduce de-
ficitul primar la un procent în acest an. „Cu
toate acestea, prognozele actuale scot în
evidenþã decalaje fiscale mari în 2013-2014”
se aratã în raportul Comisiei. În consecinþã,
noi reduceri substanþiale de cheltuieli vor
trebui anunþate ºi adoptate de Grecia în ur-
mãtoarele luni, „în special cu ocazia revi-

zuirii bugetului, în luna mai 2012”, susþine
raportul Comisiei Europene. Potrivit acestui
document, guvernul revizuieºte, în prezent,
programele de cheltuieli publice,
concentrându-se pe realizarea de
economii la capitolele transferuri
sociale, apãrare ºi restructurarea
administraþiei centrale ºi locale. De
asemenea, vor avea loc restructu-
rãri de personal în sectorul public,
în urma introduceri unei reguli po-
trivit cãreia se pot face angajãri într-
o proporþie de unu la cinci, adicã un
angajat nou la cinci posturi elibera-
te. Noile mãsuri sunt necesare pen-
tru ca Grecia sã poatã beneficia, în
continuare, de ajutor financiare din
partea zonei euro ºi a Fondului Mo-
netar Internaþional, în conformitate

cu cel de al doilea program de asistenþã, în
valoare de 130 miliarde de euro, care va asi-
gura finanþarea Greciei pânã în 2014. Însã,
pentru a primi noi tranºe, Grecia trebuie sã
ajungã la un surplus bugetar primar de 1,8%
în 2013 ºi 4,5% în 2014.

Grecia, nevoitã sã reducã iar cheltuielile

Sondaj: Sarkozy îl
devanseazã pe Hollande

Contraofensiva mediaticã din
ultimele zile a lui Nicolas Sarkozy
a dat roade. Pentru prima datã,
preºedintele-candidat trece în
fruntea intenþiilor de vot pentru
primul tur al alegerilor prezidenþi-
ale, devandându-l cu 1,5 procente
pe principalul sãu rival, socialis-
tul Francois Hollande, potrivit
unui sondaj de opinie Ifop Europe
1-Paris Match-Public Senat.
Nicolas Sarkozy ar colecta 28,5%
din intenþiile de vot, faþã de 27%
pentru rivalul sãu. Pe locul trei
este plasat candidatul Frontului
Naþional, Marine Le Pen (16%),
urmatã de centristul Francois
Bayrou (MoDem, 13%). Candida-
tul Frontului de Stânga, Jean Luc
Melenchon, adunã 10%, deºi, faþã
de sondajul precedent, a mai
crescut cu 1,5%. În cel de-al
doilea tur de scrutin, potrivit
aceluiaºi sondaj, Hollande ar
obþine 54,5% din intenþiile de vot,
iar Sarkozy 45,5%.
Alegeri legislative în Serbia,
pe 6 mai

Preºedintele Serbiei, Boris
Tadic, a stabilit, ieri, data alegeri-
lor legislative pentru 6 mai,
transmite agenþia de stat Tanjug.
Potrivit sondajelor de opinie,
Partidul Democrat, al lui Tadic,
care guverneazã într-o alianþã cu
câteva formaþiuni mici, rãmâne în
urma Partidului Progresiv Sârb, al
conservatorului Tomislav Nikolic.
Cel mai probabil însã, nici unul
dintre aceste partide nu va reuºi sã
obþinã o majoritate parlamentarã
absolutã, pentru a guverna singur.
Agenþia Reuters comenteazã cã
existã speculaþii cã, dupã ani de
rivalitate, cele douã partide ar
putea sã-ºi uneascã eforturile ºi sã
guverneze împreunã, pentru a
accelera reformele necesare
integrãrii europene a Serbiei.
Cota de popularitate a lui
Obama a scãzut la 41%

Cota de popularitate a
preºedintelui american, Barack
Obama, a scãzut la 41%, îndeo-
sebi ca urmare a creºterii preþului
carburanþilor ºi în pofida unei
îmbunãtãþiri a situaþiei pe piaþa
forþei de muncã, potrivit unui
sondaj apãrut luni, cu opt luni
înaintea prezidenþialelor din
noiembrie, relateazã AFP. În
ancheta realizatã pentru „New
York Times” ºi canalul de
televiziune CBS, Obama pierde
nouã procente în raport cu
ultimul sondaj, realizat în urmã
cu o lunã. Dacã 47% dintre
persoanele chestionate dezaprobã
acþiunile preºedintelui american,
Obama este considerat învingãtor
în faþa celor doi principali
adversari republicani. Conform
sondajului, liderul de la Casa
Albã l-ar învinge atât pe
moderatul Mitt Romney (47%
contra 44%), cât ºi pe ultracon-
servatorul Rick Santorum (48%
contra 44%). În aceeaºi zi, o
altã anchetã, realizatã pentru
„Washington Post” ºi ABC
News, indica, de asemenea, o
pierdere a popularitãþii actualu-
lui preºedinte american, dar într-
o mãsurã mai redusã.
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CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc, solicit
angajare, maxim 40 – 50 Km
în afara oraºului. Telefon:
0762/278.639; 0351/430.880.

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese fes-
tive, folosind ingrediente na-
turale. Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digitale
cu calitate de înaltã rezoluþie
ºi filmãri de înaltã clasã HD sau
DV. Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.

Execut instalaþii sanitare, preþ
avantajos. Telefon: 0763/
360.851.
Remediez ºi execut tâmplã-
rie PVC ºi aluminiu, preþ con-
venabil. Telefon: 0761/
136.407.
Caut persoanã pentru îngriji-
re bãtrân imobilizat pentru aju-
tor în Craiova. Telefon: 0723/
317.622.
Jurist înfiinþez societãþi comer-
ciale, deschid puncte de lu-
cru, modificare capital, cesiu-
ne pãrþi, modificare sediu so-
cial. Telefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente. Tele-
fon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portrete,
etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.

Anunþul tãu!
SC IZAMIRA AGRO SRL a depus documentaþia pen-
tru obþinerea avizului de gospodãrire a apelor la
obiectivul Fermã de taurine, în comuna Bâlteni, ju-
deþul Gorj, sat Peºteana Jiu.
Convocator. S.C. MIXTA S.A., cu sediul în Calafat, str.
22 Decembrie nr. 9, jud. Dolj, prin Administrator Unic
Ciupag Alexandru, convoacã acþionarii la Adunarea
Generalã a Acþionarilor la data de 20.04.2012, ora 13.00,
la sediul societãþii din Calafat, strada “22 Decembrie”
nr. 9, judeþul Dolj. Ordinea de zi va avea urmãtorul con-
þinut: - Cesionarea pachetului majoritar de acþiuni al d-
lui Ciupag Alexandru – Alegerea Consiliului de Admi-
nistraþie ºi a Comisiei de Cenzori – Diverse.
Pierdut cinci chei yale ºi o cheie telecomandã pen-
tru uºi autoturism în zona Lipscani – Unirii. Aducã-
torului recompensã. Telefon: 0746/117.049.
SC FEROPLAST SRL anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei /
acordului de mediu privind activitatea / proiectul
Comerþ cu ridicata al deºeurilor din PVC ce se des-
fãºoarã în Craiova, str. Sãrarilor nr. 31, judeþul Dolj.
Informaþiile privind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1, zilnic între orele 9.00 – 14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, pânã la data de  28.03.2012 (15 zile calen-
daristice de la data apariþiei anunþului în presã.
SCM MULTI SERVICE SCM, cu sediul în Craiova, str.
Calea Unirii nr. 1, bl. M1, anunþã cã în data de 29.03.2012
ora 15.00, va avea loc Adunarea Generalã Extraordina-
rã la sediul societãþii cu urmãtoarea ordine de zi: 1.
Reducerea sau mãrirea capitalului social prin coopta-
rea, respectiv retragerea unor membrii cooperatori. 2.
Modificarea prin adãugire a art. 42 alin. 1 din CON-
TRACTUL DE SOCIETATE ºi art. 73 alin. 4 din STATU-
TUL SOCIETÃÞII ce vor avea urmãtorul conþinut: - Pier-
derile neimputabile înregistrate de societatea coope-
rativã la sfârºitul unui exerciþiu financiar, dacã nu se
intrã sub incidenþa dizolvãri, vor fi acoperite cu apro-
barea Adunãrii Generale, dupã cum urmeazã;  a) din
profitul ce se va obþine în urmãtorii ani, conform celor
stabilite de legislaþia în vigoare; b) din alte rezerve; c)
din rezerva statutarã, în limita de 50% din aceasta; d)
din aporturile individuale ale membrilor cooperatori la
capitalul social, proporþional cu cota de participare dacã
cuantumul din rezerva statutarã prevãzut la lit. (c) nu
este suficient; e) din depuneri suplimentare efectuate
de membrii cooperatori.
SCM MULTI SERVICE SCM CRAIOVA, cu sediul în Cra-
iova, str. Calea Unirii nr. 1, bl. M1, anunþã cã în data
de 29.03.2012, ora 13.00, va avea loc ADUNAREA GE-
NERALÃ ORDINARÃ la sediul societãþii cu urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Raportul privind activitatea eco-
nomico socialã în anul 2011, inclusiv modul de în-
deplinire a programelor ºi a hotãrârilor adunãrilor
generale anterioare. 2. Raportul cenzorilor. 3. Rapor-
tul privind repartizarea bugetului de venituri ºi chel-
tuieli, aprobate situaþiilor financiare anuale ºi repar-
tizarea profitului net. 4. Raportul privind modul de
îndeplinire de cãtre administratori a obligaþiilor ce le-
au revenit potrivit contractelor de administrare ºi cri-
teriile de performanþã. 5. Raportul consiliului social.
6. Aprobarea cooptãrii ºi retragerii de membrii coo-
peratori. 7. Prezentarea ºi aprobarea programului
economico-social de dezvoltare ºi modernizare a pla-
nului de investiþii ºi a programului de selectare, pre-
gãtire ºi modernizare a personalului. 8. Prezentarea
ºi aprobarea B.V.C. pentru anul 2012. 9. Prezentarea
ºi aprobarea criteriilor de performanþã ce se stabi-
lesc administratorilor ºi se prevãd în anexele con-
tractelor de administrare. 10. Prezentarea ºi adopta-
rea hotãrârii referitoare la clauzele generale privind
raporturile de muncã ºi sistemul de salarizare.

Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0771/215.774; 0722/
943.220.
Amenajãri interioare. Telefon:
0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând douã apartamente (2
ºi 3 camere), împreunã sau
separat, semidecomanda-
te, bilateral, renovate ºi
modernizate, etaj 1/P+4,
izolaþie termicã, parchet
original restaurat, termo-
pan, centralã proprie în fie-
care apartament, Brazda lui
Novac (zona BRD – Com-
plex Vechi), preþ negocia-
bil. Accept credit Prima
Casã. Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
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Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/
692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

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

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

CASE
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.

Vând casã Siliºtea Crucii, te-
ren 5000 mp central. Telefon:
0728/053.012; 0744/319.448;
0747/115.485.
Vând gospodãrie formatã din
2 case, anexe, curte – 38 ari
în Valea Stanciului, Þugureºti
– Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Craiova,
str. Drumul Jiului, 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã. Telefon: 0746/498.818.
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. Te-
lefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/124.146.

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

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1, 2
camere, Kaufland – Penny,
cu similar Brazdã sau Calea
Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Schimb apartament 3 came-
re în Craioviþa cu apartament
4 camere în Craioviþa + dife-
renþa. Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb 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 oraºul Co-
rabia, are facilitãþi cu apartament
2 camere în Craiova. Telefon:
0770/918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Particular, vând 3000 mp in-
travilan, cadastru REDEA, ju-
deþul Olt. Telefon: 0768/
612.733.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschide-
re 30 m, casã, fântânã, apã, gaze,
cadastru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp.
Telefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citro-
en, Mazda, deschidere 35 m,
ideal hale, depozite, showro-
om. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

Proprietar vând 3 terenuri: 5000
m cu 20 m deschidere drum
European  Craiova –  Balº-Bu-
cureºti, cu utilitãþi, pentru inves-
tiþii; 5000 m Pieleºti – „Q Fort”;
1000 m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62 m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283..
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie
pomi pe marginea lacului Fân-
tânele. Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri Bal-
ta Ciutura. Telefon: 0744/
319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel, 2005,
full option, garaj, unic proprie-
tar. Telefon: 0760/272.814.
Vând Hyunday Tucson, fabrica-
þie 2007. Telefon: 0740/117.007.
Vând Nubira II, CDX fabricaþie
2001. Telefon: 0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006, full optio-
nal, piele, bleu-marin metalizat,
perfect, distribuþie nouã, revi-
zie Audi – service, motor 2000
TDI. Telefon: 0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA
– fab. 96, geamuri electrice,
închidere centralizatã, AC, ra-
dio – CD, 219.000 km, înma-
triculatã recent nr. Bulgaria,
preþ negociabil. Telefon: 0725/
923.311.

RAT Craiova, cu sediul
în Calea Severinului nr.
23 organizeazã în data de
29.03.2012, ora 11.00, lici-
taþie publicã deschisã cu
strigare pentru vânzarea
de mijloace fixe.

Date suplimentare se
pot obþine la telefon:
0251/506.076 – int. 132.
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

Vând Nubira 1 GPL omologat,
2200 E, negociabil. Telefon:
0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabricaþie
2002, motor 1,4, benzinã, climã,
geamurui securizate, oglinzi
electrice, închidere centraliza-
tã, preþ 2000 euro, negociabil.
Telefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, anve-
lope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, canistre
metal 20 litri, alternator 12V, poli-
zor flex D 125x 850 W, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând cal semigreu, 9 ani. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei; fe-
reastrã cu toc, geam 30 lei,
linoleu pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã inducþie,
biele, furtune, etc.) noi. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150 L
ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transforma-
tor sudurã industrial, motor
disel sau Peugeot. Telefon:
0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pã-
dure, sat Veleni.

Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din nuc.
Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5 ovãz,
preþ negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând putinã salcâm nouã – 50
vedre; 2 scãri duble din þea-
vã Ø 1/2; roabã, cãruþ curte
mare cu douã roþi cu rulmenþi.
Telefon: 0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon:
0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip
Horenca.Telefon: 0724/967.663.
Vând anvelope iarnã puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi ºi
R 14/185/60, 4 bucãþi, jenþi 4
gãuri. Telefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40 foi-
þa, 100 lei înrãmatã. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni. Telefon:
0724/452.643.
Vând binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.

Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina
defectã, anvelope 165/13
noi 2 bucãþi, frigider Electro-
star 320 litri. Telefon: 0721/
179.420.
Vând masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon: 0722/
422.312.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi
700 l stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând alternator 12 V nou, ara-
gaz trei ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxigen sudu-
rã, polizor (flex) D 125 X 850
w, preþ negociabil. Telefon:
0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Telefon:
0762/278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ
30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate
vechi – jumãtate nou, 1 leu/
kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie
nr. 9 Singer, pe rotund, 1000
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând recamier – bine întreþi-
nut, preþ negociabil. Telefon:
0351/459.314.

Vând maºinã cusut Nauman,
bicicletã medicalã, cãrþi mul-
te de tot felul, ceasuri de
masã, aparate de radio, insig-
ne, medalii, pardesie, paltoa-
ne. Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând la preþ convenabil 32 de
giurgiuvele fãrã toc ºi 6 uºi de
interior. Telefon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre func-
þionale, bonus 2 ferestre. Te-
lefon: 0721/644.992.
Vând 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 maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã diame-
tru 38 mm ºi lungã de 300
mm.Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/buca-
tã. Plata pe loc. Telefon:
0723/918.382.
Cumpãr telefon foarte vechi
cu manvelã. Telefon: 0766/
304.708.
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 Calea
Bucureºti (lângã ºcoala „Mi-
hai Eminescu”), complet
mobilatã. Telefon: 0762/
299.913; 0764/855.169.

Primim în gazdã doamnã sin-
gurã fãrã copii, nepoþi ºi obli-
gaþii majore, camerã acces la
bucãtãrie, baie, vine 5 zile pe
lunã în cele 2 camere dispo-
nibile. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Închiriez apartament 2 came-
re, mobilat. Telefon: 0748/
105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pentru
birouri, zonã centralã, singur
în curte. Telefon: 0727/
356.383.
Închiriez sau vând locaþie pen-
tru creºterea albinelor, pãsã-
rilor, caprinelor, pepinierã
pomi, flori ºi creºterea pãs-
trãvului 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 cen-
tral, 1800 m.p. cu toate utilitã-
þile. Telefon: 0721/995.405.
Închiriez (vând) apartament 2
camere circular. Telefon:
0251/530.400; 0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial ter-
mopan 18 mp. Telefon: 0722/
943.220; 0740/649.518.
Închiriez apartament – de pre-
ferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.
Ultracentral, toate condiþiile, 3
camere, decomandat, Pro-
iect M. Telefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pentru
diferite activitãþi comerciale.
Telefon: 0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195; 0351/
429.196.
Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Închiriez apartament nemobi-
lat Craioviþa Nouã, 100 E. Te-
lefon: 0744/139.476; 0740/
509.191.
Închiriez apartament 2 came-
re central, zona Primãriei Cra-
iova, aer condiþionat, termo-
pane, parchet, gresie, uºã
metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, parter,
bloc, 4 camere, intrare sepa-
ratã de locatari, balcon în-
chis, microcentralã, alarmã,
gresie, faianþã, pretabil in-
clusive pentru douã cabine-
te, birouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãduvã
în jurul vârstei 50 – 55 ani,
neinteresatã material pentru
ajutor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Singur, 63-1.70-80, fãrã obli-
gaþii, doresc doamnã 50 – 58
ani fãrã obligaþii. Telefon: 0351/
462.123, seara.
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã 49 ani pentru priete-
nie eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0740/895.691.
Pensionar, frizer, 63/1.70/80
doresc doamnã 52-58 ani, fãrã
obligaþii, eventual casã. Tele-
fon: 0771/385.193.
Tânãr, 35 ani, fãrã obligaþii,
locuinþã în Craiova, doresc
cunoºtinþã cu doamnã serioa-
sã, vârstã apropiatã, pentru
convieþuire. Telefon: 0749/
021.785; 0764/384.089.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Cine a pierdut un cãþel tânãr,
tandru ºi jucãuº sã sune la nu-
mãrul de telefon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrãtor a
unei afaceri, frumoase, sãnã-
tose, (pepinierã cãpºuni, tran-
dafiri, pomi fructiferi ºi pãsãri,
posibil ºi animale). Telefon:
0351/430.880; 0762/278.639.
Caut asociat cu poftã de mun-
cã. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la tele-
fon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Familiile Emil Sãndoi ºi
Cristi Stãnescu sunt alãturi
de prietenul Iulicã Bãloi la
greaua durere pricinuitã de
pierderea tatãlui, GHEOR-
GHE BÃLOI. Dumnezeu sã-
l odihneascã în pace!
Familiile Antonie, Ghivercea
ºi Geolgãu sunt alãturi de
bunul prieten Iulicã Bãloi la
greaua durere pricinuitã de
decesul tatãlui, GHEORGHE
BÃLOI. Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!

De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
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În week-end-ul
trecut, în sala de
sport al ªcolii
numãrul 2 „Traian”
s-a desfãºurat etapa
zonalã a Olimpiadei
Naþionale a Sportului
ªcolar la handbal
feminin pentru
echipe de gimnaziu
din mediul rural. Au
participat echipele:
ASS Olimpia Leu
(Dolj), ASS Glodeni
(Dâmboviþa), ASS
Albeºtii de Argeº
(Argeº), ASS Olteºti
Alunu (Vâlcea), ASS Stoicãneºti (Olt) ºi
ASS Drãguteºti (Gorj). La final s-a impus
echipa ºcolii din Leu, antrenatã de profe-
sorul Andrei Onea, care va reprezenta zona
de sud a þãrii la etapa finalã, programatã la
Galaþi în perioada 22-25 martie. Rezultatele
înregistrate de echipa doljeanã au fost
unele inedite, echipa din Leu impunându-se
la diferenþe neverosimile: 32-3 cu Stoicã-

ONSS – handbal gimnaziu (f) – faza zonalã

Olimpia Leu s-a calificat lejer
la etapa naþionalã

neºti, 27-2 cu Alunu, 29-6 cu Albeºtii de
Argeº ºi 27-2 cu Glodeni. Lotul Olimpiei
Leu a fost compus din: Pãunescu Ana
Maria, Roxana Mardarie (portari),Fiertu
Alexandra, Colac Alexandra, Stoicu
Raluca, Biþu Cristina (cãpitan), Oane
Andreea, Rãduþ Andreea, Zupea Iuliana,
Þânþãrea Georgiana, Baran Loredana,
Stãnculeasa Mãdãlina.

Seria I
Luceafãrul Ghidici - Victoria Periºor 7-1
Fulgerul Maglavit - Flacãra Moþãþei 1-1
Recolta Galicea Mare - Avântul Verbiþa 0-3
Dunãrea Calafat - Tractorul Cetate 1-1
Sic Pan Unirea - Recolta Urzicuþa 3-1
Dunãrea Ciupercenii Noi - Vânãtorul Desa 1-3

CLASAMENT
1. Sic Pan Unirea 16 15 1 0 71-22 46
2. Tractorul Cetate 16 12 2 2 52-21 38
3. Fulgerul Maglavit 16 11 4 1 63-21 37
4. Vânãtorul Desa 16 10 0 6 50-32 30
5. Flacãra Moþãþei 16 6 4 6 49-45 22
6. Avântul Verbiþa 16 7 0 9 33-42 21
7. Recolta Urzicuþa 16 5 2 9 41-54 17
8. Luceafãrul Ghidici 16 4 3 9 45-53 15
9. Ciupercenii Noi 16 4 1 11 41-52 13
10. Victoria Periºor 16 4 1 11 31-57 13
11. Galicea Mare 16 4 1 11 26-58 13
12. Dunãrea Calafat 16 3 3 10 24-69 12

Seria a II-a
Voinþa Belcin - Avântul Þuglui 4-1
Viitorul Craiova - Voinþa Coþofeni 1-1
Progresul Mischii - FEFS Craiova 4-4
Viitorul Coºoveni - Victoria Predeºti 5-5
AS Goieºti - Unirea Leamna 2-6
Standard ªimnic a stat.

CLASAMENT
1. Unirea Leamna 14 12 1 1 52-18 37
2. Coþofenii din Dos 15 9 3 3 58-24 30
3. Progresul Mischii 15 9 2 4 44-36 29
4. Viitorul Craiova 15 7 3 5 31-32 24
5. Avântul Þuglui 15 7 1 7 39-38 22
6. Victoria Predeºti 14 6 3 5 44-49 21
7.Voinþa Belcin 15 6 1 8 49-31 19
8. FEFS Craiova 14 4 6 4 26-33 18
9. AS FC Goieºti 14 4 2 8 27-48 14
10. Viitorul Coºoveni 15 3 2 10 36-59 11
11. Standard ªimnic 14 1 0 13 19-56 3

 Seria a III-a
Victoria Cãlãraºi - Prog. Castranova 3-0
Fulgerul Mârºani - UT Dãbuleni 0-3
Unirea Tâmbureºti - Ajax Dobroteºti 1-0
Unirea Amãrãºtii de Jos - Sporting Rojiºte 0-2
Victoria II Celaru - Olimpia Bãdoºi 0-0
Inter Secui - Sporting Leu 1-1

CLASAMENT
1. Unirea Tâmbureºti 16 11 1 4 32-25 34
2.Victoria II Celaru 16 9 2 5 50-32 29
3.Sporting Rojiºte 16 8 5 3 36-22 29
4. FC Inter Secui 16 8 2 6 44-22 26
5. UT Dãbuleni 16 8 2 6 34-30 26
6. Sporting Leu 16 8 1 7 33-24 25
7. Ajax Dobroteºti 16 7 1 8 27-26 22
8. Fulgerul Mârºani 16 6 3 7 42-36 21
9. Prog. Castranova 16 6 2 8 33-29 20
10. Amãrãºtii de Jos 16 6 0 10 23-48 18
11. Victoria Cãlãraºi 16 5 0 11 24-58 15
12. Olimpia Bãdoºi 16 3 3 10 23-53 12

Seria I
Viitorul Poiana Mare - Viitorul Întorsura 3-2
Voinþa Caraula - Viitorul Dobridor 8-1
Eruga Siliºtea Crucii - Avântul Giubega 0-3
Progresul Bãileºti - Avântul Rast 4-3
Juventus Piscu Vechi - Voinþa Radovan 7-0
Unirea Vela - Viitorul Vârtop 4-1
Victoria Basarabi a stat.

CLASAMENT
1. Progresul Bãileºti 13 11 1 1 49-15 34
2. Poiana Mare 13 9 1 3 42-17 28
3. Victoria Basarabi 13 9 0 4 48-23 27
4. Viitorul Întorsura 14 9 0 5 42-21 27
5. Voinþa Caraula 13 7 1 5 51-30 22
6. Viitorul Vârtop 14 6 1 7 48-39 19
7. Juve Piscu Vechi 13 5 2 6 33-28 17
8. FC Unirea Vela 13 5 2 6 21-33 17
9. Voinþa Radovan 13 5 0 8 21-42 15
10.Avântul Rast 13 5 0 8 36-40 15
11. Eruga S.Crucii 13 4 0 9 32-46 12
12. Avântul Giubega 13 3 3 7 25-38 12
13. Viitorul Dobridor 13 2 0 11 20-76 6

 Seria a II-a
Dunãrea Bistreþ - ªtiinþa Calopãr 2-0
Sporting Malu Mare - Progresul Drãnic 2-0
Viitorul Mãceºu de Sus - Deznãþuiul Giurgiþa 3-0
Viitorul Bratovoieºti - Unirea Goicea 3-4
Avântul Dobreºti - Triumf Bârca 3-1
Recolta Mãceºu de Jos - Progresul Cerãt nu
s-a jucat.
ªtiinta Teasc a stat.

CLASAMENT
1. Mãceºu de Sus 14 10 1 2 46-17 31
2. Progresul Drãnic 14 7 4 3 42-30 25
3. Triumf Bârca 13 7 3 3 33-19 24
4. Avântul Dobreºti 12 8 0 4 39-26 24
5. Dezn. Giurgiþa 12 7 1 4 35-23 22
6. ªtiinþa Teasc 13 7 0 6 31-32 21
7. Dunãrea Bistreþ 12 6 1 5 25-26 19
8. Sporting M. Mare13 6 1 6 26-32 19
9. Unirea Goicea 13 6 0 7 46-36 18
10. Progresul Cerãt 12 5 0 7 28-32 15
11. ªtiinþa Calopãr 14 3 2 9 27-40 11
12. Bratovoieºti 12 2 1 9 19-50 7

Seria a III-a
Viitorul II Cârcea - AS Gherceºti  2-1
Sportul Fratoºtiþa - Luceafãrul Popânzãleºti 10-3
Rapid Potmelþu - Unirea Dioºti 5-1
Viitorul Ghindeni - Torentul Secui 1-3
Flacãra Drãgoteºti - Unirea Câmpeni 2-2
Energia Radomir - ªarja Robãneºti 1-0
Jiul Breasta - Jiul Mihãiþa 9-1
Atletico Craiova a stat.

CLASAMENT
1. Unirea Dioºti 15 11 1 3 52-37 34
2. Viitorul II Cârcea 15 11 1 3 53-22 34
3. FC Jiul Breasta 15 10 1 4 33-16 31
4. Flacãra Drãgoteºti 15 8 4 3 38-27 28
5. Rapid Potmelþu 15 8 3 4 42-25 27
6. Energia Radomir 15 9 0 6 27-23 27
7. Atletico Craiova 14 7 2 5 50-27 23
8. Unirea Câmpeni 15 5 7 3 26-24 22
9. Torentul Secui 15 6 3 6 39-37 21
10. AS Gherceºti 15 5 4 6 32-29 19
11. Sportul Fratoºtiþa 15 5 3 7 63-57 18
12. ªarja Robãneºti 15 6 0 9 40-39 18
13. Viitorul Ghindeni 15 4 2 9 23-57 14
14. Luc. Popânzãleºti 15 2 0 13 26-64 6
15. Jiul Mihãiþa 15 0 1 14 17-79 1

Seria a IV-a
AS Greceºti - Gaz Beton Filiaºi 1-3
FC Schitu - AS Scãeºti 6-1
Voinþa Raznic - Voinþa Rãcari 3-0
Steaua Carpen - Voinþa Argetoaia   3-0
Viitorul Brãdeºti - Viitorul Valea Fântânilor 3-0
Vulturii Cernãteºti - Jiul Bâlta 1-3
Ghimpus Craiova - Unirea Braloºtiþa 1-4
Seaca de Pãdure a stat.

CLASAMENT
1. Seaca de Pãdure 13 11 0 2 47-17 33
2. Valea Fântânilor 14 9 2 3 34-27 29
3. Gaz Beton Filiaºi 15 10 1 4 47-24 31
4. AS FC Schitu 15 10 0 5 49-34 30
5. Unirea Braloºtiþa 15 8 3 4 48-27 27
6. Voina Argetoaia 15 9 0 6 38-33 27
7. Viitorul Brãdeºti 15 8 2 5 29-34 26
8. Voinþa Raznic 15 8 1 6 37-35 25
9. FC Jiul Bâlta 15 7 2 6 44-27 23
10. AS FC Scãeºti 15 6 1 8 30-25 19
11. CS Ghimpus 15 5 0 10 33-39 15
12. Steaua Carpen 15 4 1 10 23-58 13
13. Vointa Rãcari 15 3 2 10 33-57 11
14. Vult. Cernãteºti 15 2 3 10 25-47 9
15. AS Greceºti 15 1 2 12 18-51 5

Liga D1 – etapa a 16-aLiga D1 – etapa a 16-aLiga D1 – etapa a 16-aLiga D1 – etapa a 16-aLiga D1 – etapa a 16-aLiga D1 – etapa a 16-aLiga D1 – etapa a 16-aLiga D1 – etapa a 16-aLiga D1 – etapa a 16-a

Formaþia brazilianã Corinthians a
anunþat rezilierea contractului cu
Adriano. Dacã desele escapade noc-
turne i-au fost trecute aproape mereu 
cu vederea, Adriano nu a fost iertat,
în special, pentru faptul cã s-a în-
grãºat, dar nu a fãcut mai nimic ca sã
dea jos surplusul de kilograme. Paha-
rul s-a umplut sâmbãtã.
Conºtient cã e suprapon-
deral, Adriano nu a vrut
sã se urce pe cântar, aºa
cum se  procedeazã  la
Corinthians dupã fieca-
re ºedinþã de pregãtire.

Antrenorul Tite s-a e-
nervat ºi l-a scos din lo-
tul pentru partida cu Gua-
rani (1-1). Furia i-a de-
venit ºi mai mare dupã
meci ,  când jucãtorul
i-a cerut sã-i dea liber
duminicã.  “Aºa nu se
mai poate. Dacã vrea sã
fie liber, atunci sã fie li-
ber de tot”, a sãrit în sus
tehnic ianul  b raz i l i an .
El s-a plâns ºefilor, iar

Probleme cu supraponderabilitatea, probleme cu viaþa sportivã!

Adriano, dat afarã de Corinthians
aceºtia au luat mãsuri.

În 11 luni ºi jumãtate, Adriano (30
de ani) nu a disputat decât 8 me-
ciuri la Corinthians, înscriind de
douã ori. În rest, a bifat accidentãri,
scandaluri ºi sancþiuni disciplinare. El
mai avea contract cu gruparea din Sao
Paolo pânã în luna iunie.

Liga ElitãLiga ElitãLiga ElitãLiga ElitãLiga ElitãLiga ElitãLiga ElitãLiga ElitãLiga Elitã
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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.
„U” Cluj – Steaua 0-1
A marcat: Rusescu 38.
Astra Ploieşti – CS Mioveni 3-1
Au marcat: Pătraşcu 16, Găman 23, Spadacio 58 / Zuluf 1.

 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
Steaua 20 11 5 4 26-14 38
FC Vaslui 20 11 3 6 34-18 36
Oţelul Galaţi 20 9 5 6 17-15 32
Pandurii 20 8 7 5 32-22 31
„U” Cluj 20 7 8 5 25-20 29
Astra Ploieşti 20 7 7 6 20-19 28
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 20 2 3 15 13-46 9

Cu şase puncte acumulate în
primele două mec iuri din 2012
Steaua s-a apropiat la tot atâtea
puncte de liderul Dinamo şi pare
să se implice din nou în lupta pen-
tru titlu. Într-un meci jucat cu casa
închisă pe „Cluj Arena”, însă pe
un gazon execrabil, echipa din
Ghencea s-a impus prin reuşita
golgheterului Rusescu.  „Dacă noi
ne vom câştiga meciurile, chiar şi
doar cu 1-0, sunt convins că ce-
lelalte echipe se vor încurca. Mi-
am propus să îmi ajut echipa să
câştige campionatul, nu să fiu gol-
gheter”,  a dec larat eroul Stelei
după meci. Oaspeţii şi-au concre-
tizat dominarea din prima repriză,
în care, paradoxal, au avut pro-
bleme cauzate de accidentările ju-
cătorilor folosiţi pe rând în banda
dreaptă a apărării, Martinovici şi
Prepeliţă, fundaş lateral fiind folo-
sit apoi preţ de o oră Chiricheş,
fotbalist care pare să dea randa-
ment excelent indiferent de postul

LIGA I – ETAPA A XXI-A
Vineri, 16 martie

Concordia – Rapid – ora 19.30 (Dolcesport)
CS Mioveni – FCM Târgu Mureş – ora 20.30 (Digisport)

Sâmbătă, 17 martie
Voinţa Sibiu – Gaz Metan Mediaş – ora 15 (Digisport)
CFR Cluj – Pandurii – ora 17 (Antena 1/Gsptv)
Petrolul – „U” Cluj – ora 19 (Digisport)
Dinamo – Sportul – ora 21.30 (Digisport)

Duminică, 18 martie
FC Braşov – Oţelul – ora 18 (Digisport)
Steaua – Astra Ploieşti – ora 20.30 (Digisport)

Luni, 19 martie
Ceahlăul – FC Vaslui – ora 20.30 (Digisport)

Directorul Şc olii de Fotbal
„Gică Popescu”, Nicolae Zamfir,
a spus că, pentru fostul internaţi-
onal, prioritar este proiectul Chin-
dia, echipă cu şanse reale la pro-
movare în Liga I. În ultimul timp,
în Craiova s-a discutat tot mai in-
tens despre apariţia unei noi echi-
pe a oraşului, construită de fostul
preşedinte al Craiovei Maxima, Cor-
neliu Andrei Stroe, şi de fostul mij-
locaş al Universităţii Pavel Badea.
Stroe a spus că formaţia ar urma
să fie înscrisă în Liga a IV-a, sub
forma unei asociaţii sportive, şi s-
ar baza pe talentele furnizate de
Centrul de Copii şi Juniori al CJ
Dolj, dar şi pe jucători de la Şcoa-
la de Fotbal „Gică Popescu”. Di-
rectorul acesteia din urmă, Ţâcă
Zamfir, a infirmat însă varianta, de-
clarând că, în cel mai fericit caz,

„Ţâcă” Zamfir: „Gică Popescu rămâne la
Chindia, nu vine la Craiova”

clubul fos tului internaţio-
nal oltean ar putea trimite
unu – doi jucători care nu
prind ec hipa la Chindia
Târgovişte. „Am auzit şi
eu aceste lucruri, se vor-
beş te despre juc ătorii
c are ar  veni la ac eastă
echipă, dar ea nici măcar
nu există. Fotbalul din
Craiova este într-o s tare
fără precedent, cu o sin-
gură echipă în eşaloanele
naţionale, şi aceea în Liga
a III-a. Sigur, Gică Popes-
cu nu va putea spune că
nu ajută Craiova, dar să
fim bine înţeleşi: Dacă se
va dori acest lucru, vom trimite
1–2 jucători acolo, dintre cei care
nu prind echipa la Chindia. Chin-
dia bate la porţile Ligii I. Să fim

serioşi, cine ar pleca de la o frun-
taşă din Liga a II-a să joace în eşa-
lonul judeţean?” – a afirmat Nico-
lae Zamfir.

Licenţa nu este obligatorie pentru participarea în
sezonul 2012-2013 al Ligii a II-a, a anunţat Federaţia
Româna de Fotbal printr-o circulară postată pe site-ul
oficial. „Conform prevederilor legislaţiei naţionale în
vigoare, modificările aduse Statutului FRF, pentru a
putea fi impusă cluburilor participante la campionatul
naţional Liga a II-a obligaţia de a deţine licenţă, trebu-
ie aprobată de instanţa judecătoreasc ă competentă.
Până la aceasta dată nu există o soluţie definitivă şi
irevocabilă privind aprobarea Statutului FRF cu mo-
dificările operate. Pe cale de consecinţă, nu poate fi
aplicat Regulamentul naţional de licenţiere a cluburi-
lor, ediţia 2011, pentru cluburile care participă la cam-
pionatul naţional Liga a II-a. Prin urmare, cluburile
din Liga a II-a care se califică pentru a continua com-
petiţia, precum şi cluburile din Liga a III-a care vor
promova în Liga a II-a la sfârşitul sezonului aflat în
desfăşurare nu trebuie să deţină licenţa pentru a parti-

Nu mai este necesară licenţa pentru Liga a II-a
cipa în competiţia Liga a II-a în sezonul 2012-2013”,
se precizează în circulara semnată de directorul de
licenţiere Viorel Duru. „Totuşi, recomandăm cluburi-
lor clasate pe locurile 6-14 în cele două serii de Liga a
II-a să parcurgă procesul de licenţiere şi să îndepli-
nească toate condiţiile din regulamentul de licenţiere,
cu excepţia art.45, alin. 2, respectiv obligativitatea de
a audita situaţiile financiare anuale. Precizăm că, în
situaţia în care un club din Liga a II-a, clasat pe locu-
rile 6-14, care nu va depune documentaţia completă
pentru obţinerea licenţei de Liga I, dar se va clasa pe
un loc de promovare la sfârşitul sezonului în curs, nu
va putea completa documentaţia de licenţiere, în sen-
sul de a achita ulterior datei de 31 martie 2012 datorii-
le financiare restante şi de a fi auditate situaţiile finan-
ciare anuale, pentru a obţine licenţa de participare la
campionatul naţional Liga I în sezonul 2012-2013”,
se mai arată în comunicat.

Steaua
a revenit

în lupta pentru titlu
Rusescu a fost din nou decisiv,
aducând victoria echipei sale la Cluj

pe care joacă. Repriza secundă a
aparţinut gazdelor, care au ratat
câteva ocazii importante. La Stea-
ua a debutat Chipciu, care a avut
o prestaţie remarcabilă. „50 de mi-
lioane iau pe Chiricheş şi Chipciu
la pachet” s-a entuziasmat după
meci Gigi Becali. În ultimul meci
al etapei Astra a câştigat pe teren
propriu meciul cu Dacia Mioveni,
deşi oaspeţii au avut avantaj chiar
din primul minut. Ploieştenii au
rupt plasa, la propriu, fiindcă go-
lul egalizator al lui Pătraşcu a fost
dintr-un şut care a trecut prin pla-
sa porţii adverse. Ex-craioveanul
Găman a marcat pentru 2-1, iar
fostul rapidist Spadacio a transfor-
mat apoi impecabil o lovitură libe-
ră de la 20 de metri aducând o pri-
mă victorie portughezului Toni
Conceicao pe banca Astrei. În
acest meci s-a consemnat şi de-
butul arbitrului Horaţiu Feşnic în
Liga I, unul nereuşit, clujeanul co-
miţând mai multe erori.

Ca statistică, etapa a 20-a a Li-
gii I a consemnat meciul cu nu-
mărul 471 în Liga 1 al lui Ionel
Dănc iulescu,  sărbătorit şi c u un
gol de dinamovist. Dănciulescu a
ajuns  pe locul 4 în topul prezen-
ţelor, depăşindu-l pe Costel „Bu-
rebista” Câmpeanu, f iind la doar
20 de meciuri de recordul abso-
lut,  deţinut de 25 de ani de c ăpi-
tanul Craiovei Maxima, Costică
Ştefănescu.


