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Şedinţă publică
pentru profesorii
titulari rămaşi
fără post

Oaspeţi de la
Ambasada SUA
la Bucureşti la
Consiliul
Judeţean Dolj

Costurile pentru
pregătirea, organizarea
şi desfăşurarea
alegerilor – 99,864 de
milioane de lei

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă ar fi bănuit Rudolf Diesel,
Popescule, cât o să coste motorina
în zilele noastre, făcea alt motor.
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Marţi, 13… zi
cu ghinion pentru
“nevinovaţii”
de la PTF Bechet

Cei doi ofiţeri de la Poliţia de Fron-
tieră Bechet, Florin Nicula şi Liviu
Ghiorghiţă, împreună cu agenţii Ion
Glăvan, Nicu Osiceanu, Ştefan Dia-
conu , Eleodor Cojocaru, trimiş i în
judecată în iulie 2009, după ce şi-au
“subtilizat” o bună parte din propria
captură de ţigări de contrabandă, au
fost condamnaţi de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie la câte doi ani de
închisoare cu suspendare pentru furt
calificat, respectiv complicitate la furt
calificat, după ce Curtea de Apel Cra-
iova îi achitas e în primă instan ţă.
Hotărârea pronunţată marţi, 13 mar-
tie a.c., de judecătorii de la ÎCCJ este
definitivă.

Curăţenie pe
întrecute, în toate
cartierele Băniei

Antena 3 – MRU:
un dialog
cu suspans

Premierul Mihai Răzvan Ungurea-
nu  a accep tat  invitaţ ia  lu i Mihai
Gâdea de a merge la Antena 3, la emi-
siunea „Sinteza zilei”, devenind ast-
fel primul demnitar cu rang înalt, din
partea puterii, care nu refuză o astfel
de provocare. (...) Nu au existat di-
vergenţe majore de vedere, tensiuni
nefireşti, în schimb au existat destu-
le întrebări acide, incomode, cu în-
cărcătură delicată, care l-au făcut
precaut pe premier, acesta căutând
eschive interesante. Nu a lipsit sus-
pansul. Fireşte, Mihai Răzvan Un-
gureanu nu este Emil Boc. Nu turuie
alandala, în clişee, este stăpân pe
sine, îşi păstrează calmul, pregătind,
cu răbdare şi astuţie, fiecare răspuns.

Ce vor
sindicaliştii
doljeni de la noua
Lege a Sănătăţii

Un agent al Biroului Ru-
tier Craiova a fost arestat
pentru luare de mită, după
ce, marţi după-amiaza, a
fost prins în flagrant delict
imediat ce a primit 100 de
lei de la un şofer pentru a
nu-l sancţiona fiindcă întor-
sese autoturismul într-un loc
nepermis. Şoferul era, de
fapt, un ofiţer al Serviciului
Judeţean Anticorupţie Dolj,
iar flagrantul delict fusese
organizat împreună cu un
procuror desemnat din ca-
drul Parchetului de pe lân-
gă Tribunalul Dolj, în urma
unui denunţ făcut de un cra-
iovean, în luna ianuarie.
Aseară, judecătorii de la

Tri buna lul
Dolj i-au emis
a g e n t u l u i
mandat de
arestare pre-
ventivă pen-
tru 29 de zile.
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Suntem la puþine zile de alege-

rile prezidenþiale din Franþa, de
unde ar putea veni un semnal, cu
reverberaþii de luat în seamã ºi
pentru opoziþia de la noi: victoria
socialistului Francois Hollande în
faþa actualului preºedinte-candi-
dat Nicolas Sarkozy. Toate son-
dajele de opinie în privinþa inten-
þiilor de vot (Ipsos, BVA, CSA,
TNS-Sofres), exceptându-l pe
cel realizat de Ifop (Francois Hol-
lande 27%, Nicolas Sarkozy
28,5%), îl dau câºtigãtor, în pri-
mul tur, pe candidatul PS ºi, fãrã

excepþie, ºi în turul doi. În faþa aces-
tei evidenþe, principalii actori ai poli-
ticii externe americane din Congres,
senatorii John Kerry ºi John McCain,
l-au avut ca invitat, timp de trei zile,
pe preºedintele Senatului francez,
Jean Pierre Bel, cunoscut ca apro-
piat al lui Francois Hollande, pentru
informarea de rigoare în perspecti-
va intereselor comune din NATO ºi
G8, summituri programate în luna

mai. Paradoxal, inclusiv Nicolas Sar-
kozy, dupã toate aparenþele, nu-ºi
face mari iluzii ºi, vinerea trecutã, în
cursul unei conferinþe de presã, la
Consiliul European, ultimul din ac-
tualul sãu mandat, a spus cã, pentru
a mai fi ascultat, trebuie sã fie rea-
les. Nu-ºi doreºte, în nici un caz,
funcþia de preºedinte al Consiliului
European, deþinutã de Herman van
Rompuy, ºi cu atât mai puþin pe cea
a lui Jose Manuel Barroso. A vorbit,
însã, despre faptul cã un al doilea
mandat i-ar permite „reformarea Eu-
ropei” în jurul unui nucleu dur: zona
euro, foarte integratã pe plan fiscal
ºi economic. Cealaltã Europã, din
afara zonei euro, ar putea deveni o
confederaþie, în care ar trebui regân-
dite politicile de emigraþie, comer-
ciale ºi industriale. La Bucureºti, dar
ºi în þarã, USL îºi vede neabãtutã de
drumul sãu, nãdãjduind ca mica Slo-
vacie sã fi dat tonul, prin victoria de
sãptãmâna trecutã, a social-demo-
craþilor. Aºadar, USL-ul rezistã, con-

tinuã protestul parlamentar cu îndâr-
jire ºi anunþul cã la congresele PSD,
PNL ºi PC, care vor confirma can-
didaturile pentru alegerile locale, se
va statua înþelegerea prin care se an-
gajeazã sã nu colaboreze, sub nici o
formã, cu PDL, dupã alegerile par-
lamentare, reprezintã expresia unui
parteneriat politic suficient de con-
solidat. USL reprezintã, în momen-
tul de faþã, alternativa la actuala pu-
tere. ªi este de aºteptat, prin poziþio-
narea în sondaje de opinie, sã nu ra-
teze, în absenþa unor greºeli majore,
victoria. Discursurile liderilor sãi, re-
almente recalibrate, dar cu substan-
þã, au devenit tot mai convingãtoare
ºi pentru nehotãrâþi. Chiar dacã exis-
tã destule asimetrii, la nivelul multor
localitãþi din þarã, unde s-a convenit
anevoios, sau nu s-a convenit, în
ruptul capului, asupra unui candidat
comun la funcþia de primar, în ge-

neral, consensul este predominant.
Ceea ce se surmonteazã cu dificul-
tate sunt, de fapt, micile interese per-
sonale ºi nicidecum alte comanda-
mente. Cam aºa stau lucrurile. Cea
mai mare eroare a USL-ului ar fi con-
templarea buimacã a amãgitoarelor
sondaje de opinie. În pragul alegeri-
lor locale, deloc uºoare, în condiþiile
în care îºi cunosc bine adversarii
politici. Mai numeroºi decât cei la
vedere, cu acces la resurse, dar ºi la
butoane. Fãrã o victorie dezarmantã
pentru adversarii politici în alegerile
locale, a cãror pregãtire este în toi,
alegerile parlamentare dobândesc o
dificultate maximã. ªi asta o ºtiu în-
cercaþii activiºti ai USL-ului. Inten-
þia actualei puteri de a forþa o reveni-
re la salariile din 2009, în pofida ine-
xistenþei resurselor financiare, nu
este altceva decât un paleativ pentru
atenuarea nemulþumirilor sociale.

USL: Fãrã greºeli majoreUSL: Fãrã greºeli majoreUSL: Fãrã greºeli majoreUSL: Fãrã greºeli majoreUSL: Fãrã greºeli majore
Cãtãlin Cãþoiu, consilierul
de imagine al premierului

Cãtãlin Cãþoiu, zis Þeavã,
muzician ºi actor de filme ºi
telenovele, va fi numit consilier în
probleme de imagine al premieru-
lui Mihai Rãzvan Ungureanu,
dupã ce a mai lucrat atât la
Guvern, în mandatul de prim-
ministru al lui Petre Roman, cât ºi
ca director de imagine ºi camera-
man la TVR. Decizia de numire în
funcþie nu a fost încã semnatã, dar
Cãþoiu a mers deja pe teren cu
premierul Ungureanu, la Forumul
IMM-urilor ºi la prezentarea
raportului de activitate a Oficiului
Naþional de Prevenire ºi Combate-
re a Spãlãrii Banilor, afirmând cã
doreºte sã vadã despre ce este
vorba ºi care îi vor fi atribuþiile.
„Primul-ministru are o imagine
foarte bunã, iar eu, dacã voi
prelua aceastã funcþie, fac tot ce
trebuie ca sã o conserv”, a declarat
agenþiei Mediafax Cãtãlin Cãþoiu.
Ponta: Nu sunt coleg
de generaþie cu Ungureanu

Preºedintele PSD, Victor Ponta,
a declarat, ieri, cã nu este coleg
de generaþie cu premierul Mihai
Rãzvan Ungureanu decât biolo-
gic, el apreciind cã actualul prim-
ministru ºi-a ales tabãra, alãturi
de Elena Udrea, Emil Boc,
Roberta Anastase ºi Traian
Bãsescu - în postura de antrenor.
„Am vãzut asearã cã suntem
colegi de generaþie. Eu nu sunt
coleg de generaþie cu domnul
Ungureanu decât, poate, biologic.
În rest, domnia sa este cu doamna
Anastase, cu domnul Boc, cu
doamna Udrea. Eu sunt cu Crin
Antonescu ºi cu Daniel Constan-
tin. (…) Domnul Ungureanu ºi-a
ales tabãra, nu ºtiu dacã se simte
bine sau nu. Dacã nu se simte bine
în acea tabãrã, cu doamna
Anastase ºi cu doamna Udrea ºi cu
domnul Bãsescu, ca antrenor, e
problema domniei sale. Dar cu
mine nu e coleg ºi nici nu cred cã
va fi”, a spus Ponta.

Preºedintele Traian Bãsescu l-a
anunþat, ieri, pe ambasadorul Qa-
tarului, Salem Abdullah Sultan Al-
Jaber, cã turiºtii din þara sa, dar ºi
din alte state din zona Golfului, pre-
cum ºi din Turcia ºi China, vor
obþine în maximum zece zile viza
pentru a veni în România. „Minis-
terul de Interne deja a decis o re-
ducere a duratei de aprobare a so-
licitãrii de vizã la maximum zece
zile. Este valabilã pentru Qatar,
pentru þãrile arabe ale Golfului, pen-
tru Turcia ºi pentru China (...) Va
fi comunicatã foarte curând tuturor
ambasadelor aceastã decizie de re-

Cetãþenii din Qatar, Turcia
ºi China vor primi viza pentru
România în maximum 10 zile Tarifele

reglementate la
electricitate vor
fi eliminate în
ºase etape pentru
consumatorii
industriali ºi în
zece etape pentru
consumatorii
casnici, Guvernul
urmând, însã, sã
elimine, începând
cu anul viitor, ºi
tariful social,
care protejeazã
încã familiile
sãrace de facturi ridicate la
energia electricã. Consumatorii
casnici consideraþi vulnerabili
odatã cu liberalizarea tarifelor,
care vor fi în situaþia de a nu-ºi
putea achita facturile, vor fi
împãrþiþi în trei categorii,
raportat la veniturile familiei, iar
tariful social va fi eliminat tot în
trei trepte, în intervalul 2013-
2015, relevã un document oficial
obþinut de Mediafax. Tariful
social pentru consumatorii
vulnerabili va fi eliminat încã de
la începutul anului viitor pentru
persoanele ºi familiile care vor fi
încadrate în prima tranºã de

Tariful social la electricitate
va fi eliminat

ducere la maximum zece zile”, i-a
spus ºeful statului ambasadorului
statului Qatar, venit la Palatul Cotro-
ceni în vizita de rãmas bun de la fi-
nalul mandatului sãu, început în no-
iembrie 2005. Reacþia ambasadoru-
lui a fost cã este „o veste foarte
bunã”, pentru cã „pânã acum au fost
ceva probleme pentru turiºtii care vo-
iau sã vinã aici”. El a arãtat cã existã
interes din partea unor oameni de
afaceri din Qatar pentru a dezvolta
unele proiecte turistice în România,
acestea urmând a fi discutate ºi cu
noul ministru al Dezvoltãrii ºi Turis-
mului, Cristian Petrescu.

venit, în timp ce familiile din a
doua tranºã de venit vor mai fi
protejate doar un an, pânã în
ianuarie 2014, prin acest tarif
social. Procesul va fi încheiat în
ianuarie 2015, când tariful social
va fi eliminat ºi pentru celelalte
familii vulnerabile. În urma
eliminãrii tarifului social, statul va
acorda ajutoare financiare, dar,
conform unui document guver-
namental prezentat recent de
Mediafax, acest ajutor va fi
acordat numai persoanelor sau
familiilor cu un venit net mediu
lunar mai mic sau egal cu salariul
minim pe economie.

Deputatul PDL Marius Spânu propune, pentru evitarea derapajelor din
spaþiul audio-vizual, retragerea licenþei de emisie sau penalizare cu 15%
din cifra de afaceri pentru posturile de televiziune care instigã la revoltã
împotrivã instituþiilor statului, noteazã „Gândul”. Pentru sancþiunile mi-
nore, dar repetate, Spânu vrea creºterea cuantumului amenzilor. Propu-
nerea numãrul doi constã în sancþiuni mai dure în ceea ce priveºte emi-
sia: „Oprirea emisiei timp de trei ore ºi difuzarea sancþiunii pe ecran, de
ce s-a luat aceastã decizie. Nu zece minute în perioada de prime-time, ci
trei ore ºi, eventual, repetare chiar sãptãmânalã”. Pentru faptele foarte

grave, democrat-liberalul spune cã
„poate nu ar fi greºit sã revenim
pe sancþiunea financiarã ºi sã în-
cercãm, ca în alte state europene,
sancþiuni punitive (...) care pot fi
duse la amenzi de pânã la 10%-
15% din cifra de afaceri a postu-
lui respectiv de televiziune. Existã
ºi o altã sancþiune prevãzutã în ac-
tualul cod al audio-vizualului ºi
anume reducerea sau chiar retra-
gerea licenþei de emisie pentru niº-
te fapte grave ºi repetate”.

Retragerea licenþei pentru
televiziunile care incitã la revoltã

contra instituþiilor statului

Coplata pentru unele servicii medicale, aplicatã la pensiile mai mari
de 740 de lei, este constituþionalã, a decis Curtea Constituþionalã,
care s-a pronunþat asupra unor excepþii de neconstituþionalitate pe
aceastã temã, anunþã Mediafax. „Cu unanimitate de voturi, Curtea a
constatat cã dispoziþiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul Sãnãtãþii sunt constituþionale în mãsura în care
se interpreteazã în sensul cã procentul de 5,5 se aplicã numai asupra
veniturilor din pensii care depãºesc 740 de lei”, precizeazã sursa cita-
tã. Decizia este definitivã ºi general obligatorie.

Coplata  pentru  serv ic i i le
medica le  este  lega lã
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Autoritãþile locale ºi-au propus sã
le ofere craiovenilor, în aceastã pri-
mãvarã, un oraº incomparabil mai
curat decât multe alte municipii din
þarã. Începând de astãzi ºi pânã în
preajma sãrbãtorilor de Paºte, echi-
pe ale RAADPFL Craiova ºi Salu-
britate vor fi prezente în toate car-
tierele din municipiu cu sarcina pre-
cisã de a salubriza fiecare colþiºor
rãvãºit de iarnã. “Este o campanie
de curãþenie amplã. La finalul ei,
sperãm sã readucem Craiova la
curãþenia care a consacrat-o”, a

Autoritãþile au decretat cã
vremea rece nu are cum sã
se mai întoarcã ºi încep, în
mare forþã, campania cu-
rãþeniei de primãvarã. De
astãzi ºi pânã în apropierea
sãrbãtorilor de Paºte vom

vedea peste tot, prin cen-
tru ºi prin cartiere, echipe
de muncitori care vor cu-
rãþa strãzile de praf, vor ridi-
ca gunoaiele, vor tunde
gãrduþul viu, vor toaleta co-
pacii ºi vor planta flori.

declarat, ieri, administratorul Salu-
britate SRL, Flavius Sirop. “Ne-am
propus sã facem un efort ºi sã di-
chisim toate spaþiile verzi pe care le
avem pe domeniu public, prin cen-
tru ºi prin cartiere”, a declarat, la
rândul lui, ºi directorul RAADPFL
Craiova, Ion Petre.

ªi noii angajaþi
ai Salubritãþii

îºi intrã în pâine
Potrivit lui Sirop, campania

de curãþenie din aceastã primã-
varã va avea rezultate peste
cele de pânã acum datoritã
unei mai bune organizãri. “Faþã
de anul trecut, ne-am organi-
zat mult mai bine ºi o sã vedeþi
un oraº salubrizat ºi mai bine,
dar ºi mai repede”.  Muncitorii
de la Salubritate vor lucra pe
ºapte sectoare de întreþinere, în
loc de cinci, câte au fost pânã
acum. Aceºtia vor fi schimbaþi
mai des ºi vor fi supravegheaþi mai
bine, mai spun reprezentanþii so-
cietãþii de salubrizare. O contribu-
þie vor avea ºi cei peste 150 de an-
gajaþi sezonieri care au fost recru-
taþi recent ºi care vor intra ºi ei în
pâine în aceste zile. “Vrem sã ur-
gentãm pe cât putem. Avem mun-
citorii care vor lucra în schimburi,

sunt oameni harnici, care ºtiu cu
ce se ocupã”, a spus ºi directorul
RAADPFL Craiova.
Strãzile vor fi spãlate

cu clorurã
de magneziu

Pentru cã strãzile ºi bulevardele
din Bãnie sunt pur ºi simplu îneca-
te în praful rezultat de pe urma ac-
þiunii de deszãpezire, echipele de la

Salubritate vor începe cu rãzuirea
la rigolã a acestor depuneri de ni-
sip. “Am început deja de câteva zile
sã curãþãm marginile unor bulevar-
de ºi strãzi importante, cum sunt
Calea Bucureºti, Calea Severinului,
„Titulescu”, „Unirii”, „1 Mai”. Sãp-
tãmâna aceasta vrem sã le finalizãm
pe acestea, urmând ca în urmãtoa-

rea sã intervenim pe alte bulevarde,
cum ar fi „Romanescu”, ºi el unul
dintre bulevardele pe care s-au arun-
cat cantitãþi mari de material antide-
rapant”, a mai spus Flavius Sirop.
În cea de-a doua etapã, strãzile vor
fi spãlate cu clorurã de magneziu
pentru îndepãrtarea prafului.

Printre trandafiri
ºi panseluþe
Începând tot de astãzi,

echipele de muncitori de la
RAADPFL Craiova vor in-
tra ºi ele în acþiune pe zona
verde. Potrivit lui Ion Pe-
tre, se taie arbori, se rege-
nereazã porþiunile de gard
viu, se debaraseazã frun-
zele ºi crengile rupte pe
timpul iernii. “Toaletarea
arborilor ºi regenerarea
vegetaþiei ne va lua cam trei
sãptãmâni. Dupã aceea

vom începe sã îngrijim ºi spaþiile
verzi decorative”, a explicat direc-
torul Ion Petre. Când vremea se va
mai încãlzi, muncitorii Regiei vor
începe sã planteze flori. Potrivit di-
rectorului, primele flori pe care le
vor admira craiovenii sunt panse-
luþele, care au stat sub zãpadã pe
timpul iernii. Tot în aceastã primã-

varã vor fi plantaþi mulþi trandafiri,
de sortimente ºi culori diverse, pre-
cum ºi o varietate mare de arbori,
între care castani ºi paltini.

Campania nu se
adreseazã asocia-
þiilor de proprietari
Autoritãþile locale le pun în ve-

dere craiovenilor cã aceastã cam-
panie de curãþenie se deruleazã doar
pe domeniul public. Asta înseamnã
cã echipele de muncitori ai societã-
þii de salubrizare ºi ai Regiei locale
nu vor intra ºi în grãdinile blocuri-
lor, acolo unde se aflã raza de acþi-
une a asociaþiilor de proprietari.
“Campania se face pe domeniul
public. Dacã locatarii doresc sã in-
trãm ºi în curþile blocurilor, pentru
a le degaja resturile vegetale, acest
serviciu va fi taxat separat”, a pre-
cizat directorul Ion Petre. De ase-
menea, ºi ridicatul gunoaielor volu-
minoase este plãtit pe o facturã se-
paratã, pentru cã nu intrã în cam-
pania gratuitã. Sunt obligaþi sã plã-
teascã ºi locatarii care îºi propun
sã îºi îmbogãþeascã perdeaua de
verdeaþã din faþa blocului cu unul
sau mai mulþi copaci, în cazul în
care apeleazã la muncitorii Regiei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, îm-
preunã cu deputatul PSD Valeriu Zgonea,
s-au întâlnit, ieri, cu doi reprezentanþi ai am-
basadei SUA la Bucureºti, James Stewart ºi
Timothy Peltier, care s-au arãtat interesaþi
de realitãþile din judeþul Dolj, având în vede-
re cã la Craiova se deruleazã investiþia pro-
ducãtorului de automobile Ford, cea mai
importantã investiþie americanã în România.
Cum cei doi oficiali americani au dorit sã
stea de vorbã ºi cu reprezentanþi ai adminis-
traþiei publice locale, au fost duºi într-o vizi-
tã la Segarcea ºi Periºor.

„Alegerea Craiovei ºi Doljului pentru a

Se anunþã nume importante la Foru-
mul Regional Economic Oltenia, care
va avea loc în prima sãptãmânã din luna
aprilie a acestui an. Prefectul Nicolae
Giugea a declarat, ieri, cã în urmã cu
douã zile s-a întâlnit cu omologii sãi din
Oltena, cu care a pus la punct ultimele
detalii în ceea ce priveºte participarea
fiecãrui judeþ la Forumul Economic Re-
gional, a cãrui primã ediþie se va desfã-
ºura în zilele de 4-5 aprilie a.c. în
Bãnie.

Cât despre participanþi, “avem deja
confirmare din partea preºedintelui Se-
natului, Vasile Blaga, de la ministrul Eco-
nomiei, Lucian Bode, ministrul Agricul-
turii, Stelian Fuia, ºi, de asemenea, as-
tãzi (n.r. – ieri) de dimineaþã am discu-
tat cu domnul ministru Gabriel Berca ºi ur-
meazã ca în decurs de douã zile sã ne con-
firme participarea domniei sale”, dupã cum
a precizat reprezentantul Guvernului în
teritoriu.

Totodatã, acesta a adãugat cã, în conti-
nuare, la Prefectura Dolj vin solicitãri din
partea ambasadelor. “18 ambasade au con-
firmat deja participarea. Eu zic cã va fi o

întreprinde o vizitã nu este întâmplãtoare, aici
derulându-se cea mai importantã investiþie
americanã din România, fabrica Ford. De ase-
menea, la 60 de kilometri de Craiova este baza
militarã de la Deveselu, unde vor ajunge, peste
puþin timp, militari americani. Au dorit sã in-
tre în contact cu autoritãþile din judeþul Dolj,
în acest sens întâlnindu-se cu mine ºi cu dom-
nul prefect, dar ºi cu autoritãþile locale din
Segarcea ºi Periºor. (...) Au fost încântaþi de
ce am realizat cu fondurile comunitare, de
infrastructura rutierã, mai ales cã drumul care
duce la  Segarcea a fost reabilitat ºi moderni-
zat cu fonduri europene. Le-am vorbit ºi de

oportunitãþile investiþionale, de po-
tenþialul pe care îl are municipiul
Craiova ºi judeþul Dolj în ceea ce
priveºte dezvoltarea unei afaceri.
Au fost foarte interesaþi sã stea
de vorbã ºi cu un întreprinzãtor
local. În acest sens, ne-am întâl-
nit cu omul de afaceri Mihai An-
ghel, care le-a prezentat investiþia
în Crama de la Segarcea ºi pod-
goriile de acolo”, a declarat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

MARIN TURCITU
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treabã importantã la nivelul regiunii Oltenia.
Mi se pare nedrept ca Oltenia sã fie una din-
tre cele mai sãrace regiuni din UE. Nu ne
meritãm aceastã soartã. Dacã noi, cei care
avem aceastã posibilitate sã organizãm, sã
arãtãm ce ºtim sã facem, ce posibilitãþi ºi
potenþial avem, nu o facem, nimeni altcineva
nu o sã o facã”, a mai spus Nicolae Giugea.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Ion Petre
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Ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj din cadrul Direcþiei Generale An-
ticorupþie (DGA) au fost sesizaþi, pe 12
ianuarie a.c., de un craiovean cã, în timp
ce conducea un autoturism înmatriculat
în Ucraina pe o stradã din municipiu, a
fost oprit de agentul de poliþie Florin Ca-
lotescu, care i-a pretins 600 de lei pen-
tru a nu-l sancþiona contravenþional în-
trucât geamurile autoturismului sãu
aveau o folie protectoare ce nu cores-
punde standardelor RAR.

În baza denunþului s-a înregistrat un do-
sar la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, procurorul de caz dispunând efec-
tuarea unor supravegheri, interceptarea
convorbirilor agentului ºi introducerea în
cauzã a unor investigatori sub acoperire.
Dupã ce s-au pus la punct toate detaliile,
marþi dupã-amiazã, ofiþerii anticorupþie,
sub coordonarea procurorului de caz, cu

sprijinul SRI Dolj, folosind ºi informaþii
furnizate de conducerea IPJ Dolj, au rea-
lizat flagrantul. ªtiind cã echipajul din care
fãcea parte ºi Calotescu acþioneazã pe
Calea Bucureºti, între Facultatea de Me-
canicã ºi Rotonda, în jurul orei 15.30, in-
vestigatorul sub acoperire a întors auto-
turismul prin loc nepermis, fiind imediat
tras pe dreapta de Florin Calotescu.

“Pentru a nu-l sancþiona contravenþio-
nal ºi a nu-i reþine permisul de conducere,
poliþistul i-a pretins 100 de lei. Investiga-
torul i-a înmânat suma pretinsã, bancno-
tele fiind tratate anterior criminalistic”, se
aratã într-un comunicat al DGA – Servi-
ciul Judeþean Anticorupþie Dolj. Imediat
ce agentul de la rutierã a pus banii în bu-
zunarul vestonului, a apãrut ºi procurorul
de caz, poliþistul fiind dus direct la audieri,
la sediul Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. În ciuda faptului cã pe mâinile

sale ºi pe bani a fost evidenþiatã substan-
þa cu care fuseserã marcaþi banii, agentul
nu a vrut sã recunoascã nimic pe par
cursul anchetei. Procurorul a dispus reþi-
nerea sa pentru 24 de ore pentru comite-
rea infracþiunii de luare de mitã în formã
continuatã, iar ieri dupã-amiazã a fost se-
sizatã instanþa cu propunere de arestare

preventivã pentru 29 de zile.
Poliþistul, care are 36 de ani ºi un copil

minor, este încadrat din 1996 în Poliþie. În
ceea ce-l priveºte pe colegul sãu de echi-
paj, nu existã indicii cã ar fi avut cunoº-
tinþã de ce fãcea Calotescu, în momentul
realizãrii flagrantului acesta fiind ocupat
cu legitimarea altui conducãtor auto.

Un agent al Biroului Rutier Craiova a fost reþinut pentru luare de mitã, dupã
ce, marþi dupã-amiaza, a fost prins în flagrant imediat ce a primit 100 de lei de
la un ºofer pentru a nu-l sancþiona fiindcã întorsese autoturismul prin loc ne-
permis. ªoferul era, de fapt, un ofiþer al Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj,
iar flagrantul fusese organizat împreunã cu un procuror desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în urma unui denunþ fãcut de un craio-
vean, în luna ianuarie. Asearã, judecãtorii de la Tribunalul Dolj i-au emis agen-
tului mandat de arestare preventivã pentru 29 de zile.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Reamintim cã, în toamna anu-
lui 2008, izbucnea, în Dolj, unul
dintre cele mai mari scandaluri în
care erau implicaþi poliþiºti de
frontierã. Procurorii Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Craio-
va ºi ofiþerii Direcþiei Generale An-
ticorupþie (DGA) – Biroul Antico-
rupþie Dolj anunþau atunci cã s-a
dispus începerea urmãririi penale
împotriva mai multor poliþiºti de
la Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Bechet, suspectaþi de co-
miterea infracþiunilor de delapida-
re ºi fals intelectual. Era vorba de-
spre o capturã serioasã de þigãri

de contrabandã, fãcutã de poliþiº-
tii de la frontierã, numai cã, în loc
sã ajungã în camera de corpuri
delicte, o bunã parte din cartuºele
cu þigãri a... sãrit gardul.

Cu baxurile de þigãri
peste gardul vecinilor

Mai precis, procurorii Parche-
tului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova au consemnat în rechi-
zitoriul întocmit la finalizarea cer-
cetãrilor cã, pe 16 septembrie
2008, poliþiºtii de frontierã de la
PTF Bechet au descoperit un TIR
încãrcat cu þigãri de contraban-

dã, mãrcile “Marlboro” ºi “Jin
Ling”. Oamenii legii au decis sã
îl ducã la sediul PTF Bechet,
unde sã fie descãrcate ºi depozi-
tate þigãrile. Autocamionul a fost
bãgat în curtea Poliþiei, dupã care
aceºtia au început descãrcarea,
operaþiune la care au participat
ºi doi civili – Petre ºi Florea Stân-
gaciu, care locuiesc lângã sediul
PTF Bechet. Anchetatorii au sta-
bilit cã patru dintre agenþii de
poliþie care ajutau la descãrcarea
TIR-ului – Ion Glãvan, Nicu Osi-
ceanu, ªtefan Diaconu ºi Eleo-
dor Cojocaru – ocoleau uºa de-
pozitului ºi aruncau baxurile de
þigãri peste un gard, în curtea fa-
miliei Stângaciu. De acolo, þigã-
rile erau adunate de Sanda ºi Io-
nel Stângaciu, pãrinþii lui Petre ºi
Florea Stângaciu ºi depozitate în
pivniþa locuinþei. Conform anche-
tatorilor, comisarul-ºef Florin
Nicula ºi subcomisarul Liviu
Ghiorghiþã ºtiau ce se întâmplã,
activitatea celor patru agenþi fi-
ind coordonatã chiar de ei.

A fost gãsit ºi un martor al în-
tregii “operaþiuni”, care le-a de-
clarat procurorilor cã l-a atenþio-
nat pe Nicula cã oamenii lui “sub-
tilizeazã” þigãrile, iar acesta l-a luat
la înjurãturi. Ba, mai mult, ca sã-
i închidã gura, un alt poliþist i-a
aruncat o cutie cu croissante ºi l-

a sfãtuit sã-ºi þinã gura. Dupã des-
cãrcarea þigãrilor, Liviu Ghiorghiþã
a întocmit un proces-verbal de
constatare în numele a doi colegi,
în care a trecut date nereale pri-
vind cantitatea de þigãri confisca-
tã. În urma percheziþiilor fãcute
de anchetatori acasã la familia
Stângaciu, au fost descoperite
15.875 de pachete de þigãri Mar-
lboro ºi 3.826 de pachete de Jin
Ling, netimbrate. La cererea pro-

curorilor, poliþiºtii criminaliºti au
analizat þigãrile ridicate ºi au sta-
bilit cã fac parte din TIR-ul des-
cãrcat pe 16 septembrie 2008.
Prejudiciul a fost estimat la
62.914,85 de lei, iar þigãrile des-
coperite la familia Stângaciu au
fost predate Vãmii Craiova.

Achitaþi la Curtea
de Apel Craiova

La sfârºitul lunii iunie 2009,
procurorii au trimis în judecatã
zece persoane implicate în furtul
þigãrilor de contrabandã – pe cei
doi ofiþeri ºi patru agenþi ai Poli-
þiei de Frontierã, respectiv Florin
Nicula, Liviu Ghiorghiþã, Ion Glã-
van, Nicu Osiceanu, ªtefan Dia-
conu, Eleodor Cojocaru ºi patru
membri ai familiei Stângaciu –
Sanda, Petre, Ionel ºi Florea.

La un an ºi jumãtate de la trimi-

terea în judecatã, pe 25 ianuarie
2011, Curtea de Apel Craiova s-a
pronunþat în cauzã ºi i-a achitat pe
inculpaþi pentru toate infracþiunile
de care erau acuzaþi (furt calificat,
complicitate la furt calificat, fals in-
telectual ºi uz de fals, dupã caz),
ºapte dintre ei primind câte o amen-
dã administrativã în valoare de
1.000 de lei. Nemulþumiþi de deci-
zia instanþei, procurorii au formulat
recurs ºi au avut câºtig de cauzã.

Gãsiþi vinovaþi de judecãtorii
de la ÎCCJ

Marþi, 13 martie a.c., dupã ce
amânaserã în mai multe rânduri
pronunþarea în dosar, judecãtorii de
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
au anunþat sentinþa: s-a admis re-
cursul Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova, s-a casat, în
parte, hotãrârea instanþei de fond ºi,
în urma rejudecãrii, magistraþii i-au
gãsit vinovaþi de furt calificat, res-
pectiv complicitate la furt calificat
pe toþi cei ºase poliþiºti de frontierã
ºi pe Petre ºi Florea Stângaciu. Cei
opt inculpaþi au primit câte doi ani
de închisoare cu suspendare, faþã
de Sanda ºi Ionel Stângaciu menþi-
nându-se sancþiunile administrative
primite de la Curtea de Apel Craio-
va. Hotãrârea Înaltei Curþi de Casa-
þie ºi Justiþie este definitivã.

Cei doi ofiþeri de la Poliþia de Frontierã Bechet,
Florin Nicula ºi Liviu Ghiorghiþã, împreunã cu agen-
þii Ion Glãvan, Nicu Osiceanu, ªtefan Diaconu,
Eleodor Cojocaru, trimiºi în judecatã în iulie 2009,
dupã ce ºi-au “subtilizat” o bunã parte din propria
capturã de þigãri de contrabandã, au fost condam-

naþi de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie la câte
doi ani de închisoare cu suspendare pentru furt
calificat, respectiv complicitate la furt calificat, dupã
ce Curtea de Apel Craiova îi achitase în primã in-
stanþã. Hotãrârea pronunþatã marþi, 13 martie a.c.,
de judecãtorii de la ÎCCJ este definitivã.

Marþi, 13… zi cu ghinion pentru
“nevinovaþii” de la PTF Bechet

Închisoare cu suspendare pentru poliþiºtii de frontierã
care au furat din propria capturã de þigãri de contrabandã
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Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a ac-
ceptat invitaţia lui Mihai Gâdea de a merge la
Antena 3, la emisiunea „Sinteza zilei”, deve-
nind astfel primul demnitar cu rang înalt, din
partea puterii, care nu refuză o astfel de pro-
vocare. Ar fi ciudat să nu fi avut loc discuţii
preliminare cu privire la temele care vor fi
abordate sau la durata emisiunii. Dacă, to-
tuşi, nu s-a întâmplat aşa ceva, interlocuto-
rul a citit, cu nespusă abilitate, gândurile lui
Mihai Gâdea. Nu au existat divergenţe majo-
re de vedere, tensiuni nefireşti,
în schimb au existat destule
întrebări acide, incomode, cu
încărcătură delicată, care l-au
făcut precaut pe premier, aces-
ta căutând eschive interesan-
te. Nu a lipsit suspansul. Fi-
reşte, Mihai Răzvan Ungurea-
nu nu este Emil Boc. Nu turu-
ie alandala, în clişee, este stă-
pân pe sine, îşi păstrează cal-
mul, pregătind, cu răbdare şi
astuţie, fiecare răspuns. Are,
cum se spune, mintea ordo-
nată, consecinţă a rigorilor uni-
versitare, dar şi a exerciţiului
diplomatic, deloc simple dex-
terităţi anexe. Îşi dă seama
când intervievatorul este ten-
tat să devină un inchizitor im-
previzibil sau ameninţător şi
optează pentru o dominare psi-

MIRCEA CANŢĂR

Antena 3 – MRU: un dialog cu suspans
hologică a situaţiei. Evită inspirat capcanele
şi îşi aşază, cumpătat şi sobru, cuvintele în
răspunsuri pertinente, calme, logice. MRU
face însă şi o eroare de calcul: divulgarea
unei convorbiri telefonice cu Victor Ponta,
fără acceptul acestuia, în după-amiaza zilei
respective. Încet-încet, Mihai Gâdea a părut
tentat să renunţe la postura de inchizitor, care
poate îl ispitise. Discuţia, febrilă în prima ei
parte, prin tonul şi inconvenientul întrebări-
lor, s-a mai îndoit pe parcurs, dialogul deve-

nind unul între egali. Totuşi, cel care a tran-
spirat, invocând căldura din platou şi şter-
gându-şi, în vreo două rânduri, sudoarea, a
fost premierul. Ceea ce spune ceva. Discuţia
debutase cu o corectură la sensul termenului
„salutar”, pe care MRU nu a vrut să o treacă
cu vederea, după care Mihai Gâdea a dema-
rat. Fraza inteligentă, reciclată frecvent, a
premierului, a fost „eu lupt cu sistemul, nu
cu oamenii”. Un sofism. „Nu înlocuirea unui
om schimbă un sistem”, a mai spus acesta.

Alte declaraţii sintetizate: „Nu i-
am  făcut pe oameni leneşi”.
„Trebuie să înţelegeţi o revoltă pe
care am avut-o când i-am văzut
pe oameni dezinteresaţi, lăsân-
du-i pe jandarmi să cureţe zăpa-
da”. „Prezenţa prim-ministrului
în zonele afectate de zăpezi nu a
fost o chestiune de imagine”.
„Întotdeauna în repararea unui
sistem ai nevoie de reguli, ţinte,
modele etc.. Dacă acestea nu
există, managerul are rolul de a
le crea”. „Referitor la problema
UMF Târgu Mureş, coaliţia a
ajuns la un consens. Ceea ce a
urmat ţine de cu totul alt uni-
vers. (...) Vom ţine cont de rezul-
tatele dezbaterilor publice în con-
turarea unei hotărâri în privinţa
problemei ridicate de scandalul
UMF Târgu Mureş”. „Nici pre-

mierul, nici Guvernul nu mediază între par-
tidele de coaliţie”. „Primul mod de a porni
economia românească este consumul. Nu
înseamnă că este singurul. Trebuie să ţinem
cont de prudenţă, de responsabilitatea pe care
o avem pentru a păstra o stabilitate macro-
economică reală”. „O mărire de salarii în
sectorul bugetar le redă oamenilor ceea ce o
viaţă grea, în câţiva ani, le-a luat”. „Avem
nevoie de 6 miliarde de euro, fonduri UE
aduse în România: 2,5 miliarde sunt pe po-
litici agrare. Este banul cel mai ieftin, dacă
îl ai, şi cel mai scump, dacă îl pierzi. Dacă
aceşti bani intră în economia noastră, veţi
vedea că efectul în buzunarul cetăţeanului
va fi imediat”. Întrebat dacă va fi candidatul
PD-L la preşedinţia României, premierul a răs-
puns că are, deocamdată, de rezolvat destule
lucruri importante în funcţia pe care o ocupă.
Ar fi lipsit de bun-simţ să se gândească, de pe
acum, la aşa ceva. Ceea ce îl interesează este
să performeze.

Conc luzia: Nu am urmărit un mec i de
box pentru a discuta învingătorul la punc-
te. A fost un dialog incitant, care a demon-
strat că normalitatea e oricând posibilă. Şi
am înţeles, din răspunsurile nuanţate ale
actualului premier,  cât de catastrofal a fost
predecesorul său. Ceea ce a resimţit o ţară.
Finalul dialogului,  în care cei doi interlocu-
tori erau relaxaţi, unul în prezenţa celuilalt,
sugera că amândoi depăşiseră un prag al
vanităţii, dar şi al inhibării de c ircumstanţă.

„Po trivit Le gii
Administraţiei publi-
c e loc ale nr.  215/
2001, cu modific ă-
rile şi completările
ulterioare, mandatul
primarului, cons ilie-
rului local, respec-
tiv al preşedintelui
Cons iliului Judeţean
ş i al c ons ilierului
judeţean,  es te de
patru ani.  Cos turile
totale estimate pen-
tru pregătirea, orga-
nizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor sunt
de 99,864 de mili-
oane de lei, fonduri
alo c ate ,  pr intr -o
hotărâre aprobată,
instituţiilor  centrale
implicate în organizarea scrutinu-
lui: Ministerului Administraţiei şi
Internelor, Secretariatului Gene-
ral al Guvernului,  Autorităţii Elec-
torale Permanente, Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale. În pe-
rioada electorală, va funcţiona o
Comisie de transparenţă c are va
avea rolul de a supraveghea mo-
dul în care se vor efec tua chel-

Costurile pentru pregătirea, organizarea şi
desfăşurarea alegerilor – 99,864 de milioane de lei

Guvernul României a făcut publice datele cu privire la scrutinul
pentru alegerea primarilor, consilierilor locali, municipali, jude-
ţeni şi a preşedinţilor consiliilor judeţene, care va avea loc în data
de 10 iunie 2012. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a
anunţat că Executivul a aprobat, marţi, un set de hotărâri de Gu-
vern privind organizarea alegerilor pentru autorităţile administra-
ţiei publice locale din acest an, în vederea unei bune desfăşurări a
acestui proces extrem de important.

tuielile pentru organizarea alege-
rilor locale.  Din comisie vor face
parte: câte un reprezentant al fie-
cărui partid politic  parlamentar,
doi reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale,  doi reprezen-
tanţi ai Clubului Român de Presă
şi un reprezentant al Autorităţii
Electorale Permanente”, a spus
Dan Suciu.

Comisiile tehnice judeţene
vor fi coordonate de prefecţi

Ţinând cont de constrângerile
bugetare, precum şi de necesita-
tea asigurării într-un termen cât mai
scurt a fondurilor necesare bunei
organizări şi desfăşurări a alegeri-

lor, printr-o Or-
donanţă de Ur-
genţă adoptată
marţi Guvernul a
stabilit un meca-
nism de recupe-
rare din bugete-
le locale a sume-
lor alocate MAI,
pentru instituţii-
le prefec tului,
din Fondul de re-
zervă bugetară la
dispoziţia Gu-
vernului.  „De
asemenea,  Gu-
vernul a decis
c o n s t it u ir e a
unor comisii teh-
nice la nivel cen-
tral şi judeţean,
respec tiv la ni-

velul municipiului Bucureşti, pen-
tru coordonarea organizării alege-
rilor locale, din care vor face parte
reprezentanţi ai instituţiilor publice
implicate în organizarea şi desfă-
şurarea alegerilor. Comisia tehnică
centrală va fi condusă de ministrul
Administraţiei şi Internelor, iar co-
misiile tehnice judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti, vor fi co-
ordonate de prefecţi. La şedinţele

Comisiei tehni-
ce centrale pot
participa, în ca-
litate de invitaţi,
reprezentanţi ai
partidelor politi-
ce parlamenta-
re, ai Clubului
Român de Presă, precum şi ai or-
ganizaţiilor neguvernamentale”, a
mai anunţat Dan Suciu. Dacă în
judeţul Dolj, prefectul va candida
la funcţia de preşedinte al Consi-
liului Judeţean Dolj, cel mai pro-
babil comisia tehnică va fi coor-
donată de subprefect.
Campanie electorală între
11 mai şi  9 iunie a.c.

Potrivit Programului calenda-
ristic, până la 31 martie 2012 vor
fi desemnaţi judec ătorii din Biroul
Electoral Central (BEC). Partide-
le ş i alianţele politice ş i organiza-
ţiile cetăţenilor  aparţinând mino-
rităţilor naţionale vor comunica
BEC,  până în 10 aprilie, semnele
elec torale, urmând c a acestea să
fie aduse la cunoş tinţa publicului,
iar până la 1 mai vor fi adresate
solicitările pentru aloc area timpi-
lor de antenă. Până la 1 mai 2012
vor f i depuse candidaturile. Cam-
pania electorală va începe c u 30
de zile înainte de data desfăşurării
alegerilor,  respec tiv în 11 mai, şi
se va încheia în data de 9 iunie,
ora 7.00. Procesul de votare din
10 iunie va începe la ora 7.00 şi
se încheie la ora 21.00.

Turul al doilea – pe 24 iunie a.c.
„În cazul turului al doilea de scru-

tin pentru alegerea primarului sau
pentru alegerea preşedintelui Consi-
liului Judeţean, potrivit legii, acesta
va avea loc la două săptămâni de la
primul tur, respectiv, în 24 iunie
2012”, a mai spus purtătorul de cu-
vânt al Guvernului României. For-
mularea este una ambiguă  şi s-ar
putea referi doar la cazurile de balo-
taj. Printr-o Hotărâre de Guvern, au
fost numerotate circumscripţiile
electorale judeţene şi ale municipiu-
lui Bucureşti, numărătoarea făcân-
du-se crescător, în ordine alfabetică
a denumirii judeţelor. Excepţie a fă-
cut municipiul Bucureşti, care va fi
circumscripţia electorală nr. 42. De
asemenea, Guvernul a aprobat şi alte
acte normative privind: modelele
ştampilelor care vor fi folosite la ale-
gerile locale din 2012; modelele bu-
letinelor de vot; modelul timbrului
autocolant care se va aplica pe car-
tea de identitate a persoanelor care
votează; Modelul copiei de pe lista
electorală permanent, de pe lista elec-
torală complementară şi de pe lista
electorală suplimentară, precum şi
alte documente tehnice necesare or-
ganizării procesului de votare.

 MARIN TURCITU
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În cazul produselor clasice de
economisire (de tipul depozit ban-
car sau cont de economii), tendinþa
generalã este ca bãrbaþii sã econo-
miseascã mai mult decât femeile,
în medie cu 17%, relevã un studiu
intern al BCR efectuat pe portofo-
liul de clienþi al bãncii. Diferenþele
în comportamentul de economisi-
re femei versus bãrbaþi sunt vizi-
bile în analiza pe segmente de vâr-
stã. Astfel, între 30-40 ani, bãrba-
þii economisesc semnificativ mai
mult decât femeile, în medie cu
23%. Dupã vârsta de 40 de ani,
diferenþele dintre bãrbaþi ºi femei
încep sã se aplatizeze: bãrbaþii tind
în medie sã economiseascã doar
cu 15% mai mult decât femeile
(sub media generalã).

50.000 de clienþi femei
au investit peste 1 miliard de lei

Cu toate acestea, decalajele sunt
recuperate în ceea ce priveºte pro-
dusele de economisire ºi investiþii
mai complexe. Pe segmentul fon-
durilor de investiþii, raportul femei
bãrbaþi este de 43% versus 57%
din investitori, iar în cazul con-
tractelor de economisire creditare
disponibile prin BCR Banca pen-
tru Locuinþe, raportul se inversea-
zã – 54% femei versus 46% bãr-
baþi în rândul contractanþilor. Ast-
fel, aproape  50.000 de clienþi fe-
mei (43% din numãrul total de in-
vestitori) au investit în fondurile
administrate de ERSTE Asset Ma-
nagement o sumã totalã de apro-
ximativ 1 miliard de lei. “Femeile

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

care investesc în fondurile ERSTE
Asset Management sunt mai de-
grabã prudente ºi orientate cãtre
stabilitate, alegând în mare parte
fonduri cu un grad de risc scãzut,
care investesc în instrumente cu
venit fix”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al BCR.

Bani investiþi
într-o singurã tranºã

Decizia de investire este luatã de
femei la maturitate ºi mai ales îna-
inte de pensionare (36% în cazul
BCR Obligaþiuni), preferând sã in-
vesteascã toþi banii într-o singurã
tranºã decât sistematic. Femeile
sunt hotãrâte ºi sta-
tornice în decizia de
investire pe care au
luat-o, având în ve-
dere cã majoritatea

sumelor sunt investite pe termen
mediu (40%) ºi lung (32%). De
altfel, se estimeazã cã femeile vor
alege în continuare investiþiile pe
termene mai mari de un an, în fon-
duri cu expunere pe obligaþiuni,
trend confirmat încã de anul tre-
cut. “Având în vedere cã primii
paºi în viaþa de investitor au fost
deja fãcuþi, se preconizeazã cã în
viitor femeile îºi vor construi
portofolii de investiþii formate din
cel puþin douã fonduri ºi vor opta
ca o parte din sumele investite sã
fie orientate cãtre fonduri cu grad
de risc mai ridicat”, se mai preci-
zeazã în comunicatul respectiv.

Inspectorii vamali din cadrul
Direcþiei Regionale pentru Accize
ºi Operaþiuni Vamale Craiova au
descoperit 840 de pachete de þi-
garete de contraban-
dã, ascunse într-un
autocar românesc, în
vederea sustragerii de
la controlul vamal.
„Marþi, 13 martie, în
jurul orei 14.00, la Bi-
roul Vamal Bechet s-a
prezentat pe sensul de
intrare în þarã un au-
tocar înmatriculat în
România, care circula
pe ruta Grecia-Româ-
nia. Dupã verificarea
documentelo r  de
transport ºi în urma
analizei de risc efec-

tuate de inspectorii vamali din ca-
drul DRAOV Craiova, împreunã cu
lucrãtorii din cadrul Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj

– Sectorul Bechet, s-a stabilit efec-
tuarea controlului fizic al autoca-
rului. În urma verificãrilor, inspec-
torii au descoperit ascunse 840 de

pachete de þigarete, diver-
se mãrci, fãrã timbre fis-
cale ºi documente de pro-
venienþã”, se precizeazã
într-un comunicat de pre-
sã remis de DRAOV Cra-
iova. Autoritatea vamalã a
procedat la reþinerea în
vederea confiscãrii a þiga-
retelor descoperite, a cã-
ror valoare depãºeºte
suma de 9.000 de lei, iar
ºoferul urmeazã a fi cer-
cetat de organele penale,
la finalizarea acestora ur-
mând a fi luate mãsurile
legale care se impun.

“Proiecþii sociale ale românilor pentru 2012”
Conform studiului IRES “Proiecþii sociale ale românilor

pentru 2012”, publicat pe 10 ianuarie 2012, peste 30% din
femei ºi-au declarat intenþia de a economisi în 2012, faþã de
peste 43% din bãrbaþi, ceea ce încã reflectã un decalaj de
venituri ºi independenþã financiarã. Cu toate acestea, în spe-
cial pe segmentele afluente se poate observa o creºtere a
puterii financiare a femeilor din România, lucru reflectat
mai ales în comportamentul de investiþie al acestora.
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Institutul Naþional de Cercetare
ªtiinþificã în Domeniul Muncii
ºi Protecþiei Sociale organizeazã
masa rotundã cu tema: “Flexi-
securitatea sau când profesia
completeazã cu succes viaþa de
familie”. Evenimentul, organizat
în cadrul proiectului «Rãspunsul
pieþei muncii româneºti la cri-
zã: creºterea flexibilitãþii ºi
adaptabilitãþii întreprinderilor
ºi consolidarea securitãþii lucrã-
torilor», cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013,
are loc la Camera de Comerþ ºi
Industrie Dolj. Alãturi de parte-
neri – Fondazione Giacomo Brodolini ºi companiile Creare Re-
surse Umane SRL ºi PM Concept Consulting SRL – Institutul
Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Pro-
tecþiei Sociale continuã seria de activitãþi din cadrul proiectu-
lui, care are ca scop elaborarea unui studiu strategic cu obiec-
tivul de a defini o strategie de rãspuns coerentã din perspectiva
pieþei muncii, pentru a face faþã crizei ºi recesiunii economice
prin dezvoltarea flexibilitãþii ºi adaptabilitãþii atât în rândul an-
gajaþilor, cât ºi angajatorilor.

“Flexisecuritatea sau când
profesia completeazã
cu succes viaþa de familie”

Posesorii de carduri de credit
Millennium Bank pot beneficia
acum de un bonus special dacã
recomandã clienþi noi pentru car-
durile de credit. Persoanele re-
comandate primesc, de aseme-
nea, bonusul special. În cadrul
programului recent lansat „Fã-
þi colegi de Bancã!”, deþinãtorii
de carduri de credit care reco-
mandã potenþiali clienþi ce devin,
la rândul lor, posesori de carduri
de credit Millennium Bank pri-
mesc automat un bonus de 50 de lei. În plus, noii clienþi pri-
mesc ºi ei un bonus de 50 de lei dupã ce efectueazã o tranzacþie
cu noul lor card de credit în primele trei luni de la emiterea sa.
Posesorii de carduri de credit pot recomanda pânã la cinci vii-
tori „colegi de Bancã” în decursul unei luni ºi primesc bonusul
de 50 de lei pentru fiecare dintre ei. Tot ce trebuie sã facã este
sã contacteze Serviciul Relaþii cu Clienþii al Millennium Bank ºi
sã ofere informaþii legate de recomandarea lor. Regulamentul
programului este disponibil pe site-ul bãncii.

„Fã-þi colegi de Bancã!”

La un an de la lansarea plat-
formei naþionale de plãþi pe In-
ternet cu cardul, Ghiºeul.ro,
doar 60 de primãrii din cele
3.200 din þarã sunt înrolate în
acest sistem, iar din acestea
numai jumãtate are sisteme
funcþionale ºi permite plãþi. În
prezent legislaþia nu prezintã nici
o sancþiune pentru primãriile
care nu respectã termenul de în-
rolare în sistem. Plãþile prin In-
ternet cu cardul bancar prin Ghiºeul.ro pot fi fãcute cu auten-
tificare (pe bazã de utilizator ºi parolã) ºi fãrã autentificare
(pe baza CNP-ului). Plãþile fãcute pânã acum însumeazã circa
1,7 milioane de lei. Din cele 9.300 de plãþi, circa 10% au fost
efectuate între orele 22.00 ºi 9.00 dimineaþa de cetãþeni care
locuiesc peste hotare. Comisionul perceput în urma unei plãþi
electronice nu este mai mare de 2%, maximum 30 de lei, în rest
fiecare Consiliu Local decide dacã acest comision este supor-
tat integral de Primãrie, de cetãþean sau dacã se împarte.

Doar 30 de primãrii permit
plata online a impozitelor prin
Ghiseul.ro

840 de pachete de þigarete de contrabandã,
descoperite de inspectorii vamali

840 de pachete de þigarete de contrabandã,
descoperite de inspectorii vamali

840 de pachete de þigarete de contrabandã,
descoperite de inspectorii vamali

840 de pachete de þigarete de contrabandã,
descoperite de inspectorii vamali

840 de pachete de þigarete de contrabandã,
descoperite de inspectorii vamali

840 de pachete de þigarete de contrabandã,
descoperite de inspectorii vamali

840 de pachete de þigarete de contrabandã,
descoperite de inspectorii vamali

840 de pachete de þigarete de contrabandã,
descoperite de inspectorii vamali

840 de pachete de þigarete de contrabandã,
descoperite de inspectorii vamali



cuvântul libertãþii / 7joi, 15 martie 2012 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Invitaþi sã participe la consul-
tãri, sindicaliºtii doljeni din Sã-
nãtate susþin cã, în viitorul pro-
iect legislativ, foarte importantã
este o diferenþiere între sistemul
privat al asigurãrilor de sãnãtate
ºi cel naþional. Rezultatul ar fi o
reducere considerabilã a consu-
mului ºi, implicit, a cheltuielilor
în unitãþile sanitare din þarã, pen-
tru cã pacientul va ºti clar ce sã
aleagã în funcþie de sistemul de
asigurãri de sãnãtate pentru care
a optat.

„Suntem de acord ca Legea
Sãnãtãþii sã îndeplineascã o serie
de condiþii europene ºi naþionale.
Dar, în primul rând,
aceastã lege trebuie sã
aibã prevederi prin care
sistemul privat al asigu-
rãrilor de sãnãtate sã fie
complementar sistemu-
lui naþional de asigurãri
de sãnãtate din Româ-
nia. Vrem o diferenþie-
re clarã între privat ºi
stat. Sistemul privat sã
vinã în ajutorul siste-
mului naþional de asigu-
rãri de sãnãtate. În ace-
laºi timp, ºi medicii ar
trebui sã aleagã ori pri-
vat, ori stat. Mai ales cã,
în ultimii ani, foarte

Dezbaterile pe marginea noii
Legi a Sãnãtãþii continuã, tot mai
multe voci susþinând cã în sistemul
sanitar ar fi necesarã o delimitare
clarã între privat ºi public. În acest
sens, reprezentanþii sindicatului
Unimedical de la Spitalul Judeþean

de Urgenþã din Craiova, cel mai
mare la nivel de unitate sanitarã
din þarã, au prezentat sãptãmâna
aceasta câteva din regulile de bazã
care, în opinia lor, ar trebui sã gu-
verneze sistemul sanitar în urmã-
toarea perioadã.

multe cadre medicale au ales sã
meargã în sistemul privat”, a de-
clarat Ion Cotojman, preºedinte
al sindicatului Unimedical de la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã din Craiova.

Încercãrile
de reformã

din ultimii ani,
blamate

de cadrele
medicale

Cadrele medicale se declarã
în continuare profund nemulþu-

mite de ceea ce s-a întâmplat în
ultimii zece ani în sistemul sani-
tar din România. Desfiinþarea
mai multor spitale, diminuarea
numãrului de paturi ori menþine-
rea unui deficit de angajaþi în
spitale, totul sub pretextul unei
reforme a sistemului sanitar, au
generat discuþii aprinse ºi nu au
adus nici un beneficiu pentru
pacienþi. Din contrã, acum spi-
talele, atâtea câte mai funcþio-
neazã, se confruntã cu lipsa de
personal.

Situaþia este valabilã ºi în ca-
zul celei mai mari unitãþi sanita-
re din Oltenia, Spitalul Judeþean

de Urgenþã din Craiova,
unde mai multe secþii
sunt deficitare la capi-
tolul personal sanitar,
atât în ceea ce priveºte
medicii, cât ºi asisten-
þii medicali.

„O analizã a ceea s-
a întâmplat în sistemul
de sãnãtate din Româ-
nia în ultimii zece ani
aratã cã, de fapt, nu s-
a realizat mai nimic. În
afarã de reducerea nu-
mãrului de paturi, des-
fiinþarea de spitale ºi de
diminuãrile de personal
în sistem – toate cu

efecte dezastruoase – reforma
propriu-zisã nu s-a fãcut. Con-
siderãm cã prin aceastã nouã
Lege a Sãnãtãþii trebuie fãcut un
pas important în reformarea sis-
temului sanitar din România.
Sunt probleme cu deficitul de per-
sonal. ªi noi am cerut Ministeru-
lui Sãnãtãþii deblocarea mai mul-
tor posturi pentru Spitalul Jude-
þean de Urgenþã din Craiova”, a
mai spus liderul de sindicat.

Invitaþi
la dezbateri

De altfel, sãptãmâna trecutã
sindicaliºtii din sistemul sanitar s-
au întâlnit cu reprezentanþii Mi-
nisterului Sãnãtãþii, discuþiile pur-
tându-se pe marginea proiectu-
lui de lege care va reglementa or-
ganizarea ºi funcþionarea siste-
mului sanitar. Dupã ce proiectul
propus iniþial a fost retras cu
scandal la începutul acestui an,

reprezentanþii Ministerul Sãnãtã-
þii au elaborat un calendar de în-
tâlniri cu partenerii de dialog din
sistem de la care sunt aºteptate
propuneri concrete cu privire la
modul de organizare a asigurãri-
lor de sãnãtate, cel de funcþiona-
re a unitãþilor sanitare, dar ºi de
asigurare a calitãþii serviciilor
medicale.

În timpul discuþiilor, reprezen-
tanþii sindicatelor ºi-au arãtat dis-
ponibilitatea de a participa la ela-
borarea noi legislaþii din dome-
niul sanitar. Aceºtia au arãtat cã
sunt interesaþi ca legea sã garan-
teze ºi drepturile angajaþilor din
sistem. În ceea ce priveºte auto-
ritãþile, în urma dezbaterilor pe
proiectul de lege a Sãnãtãþii,
acestea au concluzionat cã spi-
talele trebuie reorganizate, este
necesarã o eficientizare a activi-
tãþii din ambulator ºi în medicina
primarã trebuie evaluatã calitatea.

RADU ILICEANU

În perioada 15-23 martie
2012, în Piaþa „Mihai Viteazul”
ºi în cartierul Craioviþa Nouã,  la
fântânã, consilierii de forþã de
muncã ºi ºomaj ai CRS Craiova
îi aºteaptã pe toþi cei aflaþi în cã-
utarea unui loc de muncã pen-
tru a le prezenta facilitãþile de
care beneficiazã prin proiectul
“Munca pe primul loc”.

Un Comparti-
ment special din
cadrul Prefecturii
Dolj, înfiinþat recent,
se va ocupa îndea-
proape cu identifi-
carea ºi monitori-
zarea de parteneria-
te public-private la
nivelul judeþului, a
anunþat, ieri, Nico-
lae Giugea, prefec-
tul Doljului. Potri-
vit acestuia, com-
partimentul condus de Monica Nãs-
tase va sprijini parteneriatele din
toate domeniile, atât timp cât asta
înseamnã dezvoltare. “Comparti-
mentul va identifica, monitoriza ºi
va cãuta sã lanseze parteneriate
public-private la nivelul judeþului
Dolj. Este o ºansã pentru orice in-
vestiþie care se poate realiza la ni-
velul Doljului ºi trebuie sã venim
în întâmpinarea unor astfel de oa-

CRS Craiova a dezvoltat un sis-
tem complex de sprijin pentru
ºomeri: consiliere ºi informare,
mediere pe piaþa muncii (întâlniri
cu angajatorii în ultima zi de vi-
neri a fiecãrei luni), cursuri de
formare profesionalã, servicii su-
port (decontare transport, cate-
ring pentru participanþii la cur-
surile de formare profesionalã).

În acest moment, la CRS Craio-
va, ºomerii pot urma 13 cursuri
gratuite – secretariat-biroticã,
limba englezã, casier (verificator
bani), operator IT, competenþe
sociale ºi civice, mediator social,
antreprenoriat, îngrijitor copii,
confecþioner textile, fochist,
electrician (de joasã ºi medie ten-
siune), tâmplar, operator maºini
cu comandã numericã.

Cursurile se finalizeazã cu eli-
berarea de certificate recunos-
cute de Ministerul Muncii, Fa-
miliei ºi Egalitãþii de ªanse ºi Mi-
nisterul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului ºi sunt completate cu
activitãþi intense de mediere pe
piaþa muncii pentru identificarea
oportunitãþilor de angajare. Pro-
gramul Caravanei CRS este în-
tre orele 9.00 ºi 17.00 în Piaþa
„Mihai Viteazul” ºi între orele
9.00 ºi 16.00 în Craioviþa Nouã,
în zilele de 15 ºi 16 martie ºi în
perioada 19-23 martie 2012.

ALINA DRÃGHICI

meni care vor sã participe la astfel
de activitãþi. Este o oportunitate
care poate fi valorificatã ºi vom
susþine prin acest Compartiment
orice domeniu, orice înseamnã
dezvoltare, activitate economicã,
servicii sociale, prestãri de servicii.
Putem interveni în folosul dezvol-
tãrii acestei activitãþi la nivelul jude-
þului”, a declarat prefectul.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Regizorul Mircea Cornişteanu şi actorul Ilie
Gheorghe vin la întâlnirile „Five o’clock”

Desfăşurate sub zicerea lui Ca-
ragiale „Ori toţi să muriţi, ori toţi să
scăpăm!”, întâlnirile „Five o’clock”
de la Casa „Romanescu” au ajuns
în cea de-a treia săptămână. Astfel,
de la debutul zgomotos şi inedit din
Gara Craiova şi plimbarea în trăsu-
ră a personajelor lui Nenea Iancu şi
până la rafinamentul întâlnirilor cu
personalităţi ale Craiovei – artistul
plastic Dan Neamu şi profesorul
Adrian Cioroianu –, de la minunata
expoziţie de carte rară din colecţiile
Bibliotecii Judeţene „Aman” şi până
la admirabila prezenţă muzicală a
celor doi îndrăgiţi muzicieni craio-
veni Corina Stănescu şi Tavi Go-
run, de la inserturile savuroase ale
personajelor lui Caragiale şi până la
descoperirea istoriei şi a oamenilor
acestui loc, Casa „Romanescu” îşi

aşteaptă şi în aceas-
tă săptămână publi-
cul doritor de nou-
tate, umor, spir ite
zglobii.

Ca în fiecare joi,
astăzi sunteţi poftiţi
mai întâi,  la ora
17.00, să faceţi tu-
rul casei, ghid ur-
mând a vă fi prof.
univ.  dr.  Nic olae
Panea, de la Univer-
sitatea din Craiova.
Urmează servirea
cafeluţei şi dulceţei
în stilul epocii, ceti-
rea şi combaterea
ziarului „Five o’
clock” nr. 3, discu-
ţii, bârfe... Invitaţii
întâlnirilor „Five o’
clock” din această
săptămână sunt re-
gizorul Mircea Cor-
nişteanu –  directo-
rul Teatrului Naţio-
nal „Marin Sorescu”
din Craiova şi acto-
rul Ilie Gheorghe, dis-
cuţiile cu domniile lor urmând a avea
loc de la ora 17.30, urmate fiind de
proiecţia filmului „Craiova – the city
within my heart”, realizat de Pri-
măria Craiova.

Proiectul „Five o’clock” are ca
obiectiv marcarea Anului Caragia-
le prin organizarea de evenimente
culturale şi este organizat de Di-
recţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Dolj, Consiliul Judeţean
Dolj, Consiliul Local Municipal şi

Primăria Craiova şi Asociaţia Cul-
turală „GAG”, în parteneriat cu
Universitatea  din Craiova, Teatrul
Naţional „Marin Sorescu”, Muzeul
Olteniei, Casa de Cultură a Studen-
ţilor, Biblioteca Judeţeană „Alexan-
dru şi Aristia Aman”, Teatrul Liric
„Elena Teodorini” şi SR CFR Cra-
iova. Proiectul va continua pe în-
treg parcursul acestei luni şi se va
încheia pe data de 5 aprilie.

MAGDA BRATU

Invitat, săptămâna trecută, la întâlnirile
„Five o’clock” a fost istoricul Adrian Cioroianu

Elevii vor primi tichete Euro 200
pentru a cumpăra calculatoare

Ministerul Educaţiei, Cerc etă-
rii,  Tineretului ş i Sportului conti-
nuă şi în acest an programul Euro
200 prin care sprijină elevii să-şi
achiziţioneze un calc ulator. Con-
diţia princ ipală pentru a beneficia
de program este ca venitul ma-
xim brut pe membru de familie
să nu depăşească 150 de lei.  Ce-
rerile pentru înscriere se depun
la unităţile de învăţământ unde
elevii sunt înmatriculaţi până pe
21 aprilie a.c..

„Programul Euro 200 este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr.
1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că după de-
punerea solicitărilor pentru programul Euro 200, în perioada 19 aprilie –
19 mai, se vor efectua anchete sociale. Datele vor fi centralizate în inter-
valul 19-28 mai şi vor fi transmise Ministerului Educaţiei. Lista benefi-
ciarilor va fi publicată pe 1 iunie pe site-ul ministerului şi va fi transmisă,
ulterior, şi unităţilor de învăţământ din teritoriu”, a precizat Doina Iliuţă,
şef Serviciu Salarizare, reţea şcolară din cadrul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Dolj. Elevii care se vor afla pe lista beneficiarilor vor intra în
posesia bonurilor valorice în perioada 24-30 iulie a.c..

CARMEN RUSAN

La clasa pregătitoare
nu vor exista manuale

În anul şcolar 2012-2013, la clasa pregătitoare nu vor exista ma-
nuale, a anunţat secretarul de stat în MECTS, Oana Badea, într-o
conferinţă de presă. „La clasa pregătitoare nu este necesar ghiozda-
nul. Copiii vor avea fişe de lucru, acordate gratuit, care vor rămâne la
şcoală. Fişele gratuite vor constitui abecedarul clasei pregătitoare”, a
declarat Oana Badea. Aceasta a anunţat că până marţi seara au fost
înscrişi, la nivel naţional, 170.000 de copii care vor urma clasa pre-
gătitoare şi clasa I. În acelaşi context, ministrul Educaţiei, Cătălin
Baba, a respins ipoteza potrivit căreia clasa pregătitoare organizată în
şcoli ar putea fi amânată cu un an. Totodată, secretarul de stat a
adăugat că săptămâna viitoare va începe licitaţia pentru achiziţionare
de mobilier modular pentru copiii din clasa pregătitoare, atât pentru
munca în echipă, cât şi individual.

Şedinţă publică pentru profesorii titulari rămaşi fără post

Şedinţa publică începe la ora
9.00 şi se desfăşoară în amfitea-
trul Inspectoratului Şcolar. După
noile reguli, soluţionarea restrân-
gerilor se va efectua în următoa-
rea ordine: mai întâi cadrele
didactice care au primit acordul
unităţilor de învăţământ, apoi
cadrele didactice care soluţionea-
ză în cadrul aceleiaşi unităţi de
învăţământ, iar la final, cadrele
didactice aflate în restrângere
care se soluţionează în ordinea
descrescătoare a punctajului pe
fiecare disciplină în parte.

„Am primit 150 de cereri de
soluţionare, din care 147 sunt ale
profesorilor din judeţul Dolj şi
trei de la cadre didactice din alte
judeţe. Din acestea, 65 de cadre
didactice au primit acordul unei
unităţi de învăţământ pentru a
ocupa un post şi 27 de cadre
didactice îşi soluţionează cererile
în unitatea de învăţământ, unde
sunt titulari, trecând de pe o
catedră pe alta. În aceste condi-
ţii, 92 de cadre didactice au

cererile de restrângere soluţiona-
te. Celelalte cadre didactice vor fi
repartizate pe posturile vacante
sau rezervate, în funcţie de
punctajul de la dosarul de
activitate”, a precizat inspectorul
şcolar general Mihaela Moţăţea-
nu.

Pentru această etapă sunt
disponibile 1.002 norme şi
fracţiuni de normă. Cu toate
acestea, conducerea ISJ Dolj a
precizat că, după această şedinţă,
ar putea rămâne cu cererile
nesoluţionate maiştrii şcolari,
întrucât nu sunt suficiente
posturi didactice. Maiştri şcolari
vor intra într-o nouă şedinţă
publică după efectuarea claselor
de şcoală profesională.
Pe 21 martie se fac titularizările
pe post

După etapa de restrângere a
activităţii, prioritate la lista de
posturi au suplinitorii care au
participat în ultimii trei ani la
concursul unic naţional şi au

obţinut note peste
7. Aceştia pot
solicita titularizarea
în şcoala unde
predau dacă există
un post vacant,
viabil pe minimum
patru ani, care nu a
fost ocupat la
restrângere de
activitate. Titulari-
zarea se va face
conform articolului
nr. 253 din Legea
Educaţiei, printr-o
cerere de transfor-
mare a contractului
de muncă pe
perioadă determinată în contract
pe perioadă nelimitată. Solicitările
se depun la unitatea de învăţă-
mânt unde îşi desfăşoară activi-
tatea, până pe data de 21 martie.

Lista finală a posturilor care
rămân disponibile după aceste
etape va fi publicată pe 30 martie
a.c.. Aceste posturi vor fi puse la
dispoziţia suplinitorilor. Spre

deosebire de anii anteriori, de
această dată concursurile vor fi
organizate de unităţile şcolare.
Managerii vor decide dacă se vor
constitui în consorţii cu alte
unităţi de învăţământ sau grupuri
pe perioade limitate sau dacă vor
organiza concurs la nivelul şcolii.
Există, în schimb, doar o dată
unică de susţinere a probei

scrise: 2 august. Candidaţii
trebuie să aibă înainte de a intra
la proba scrisă şi o inspecţie la
clasă, care se va face în luna
mai. Detaliile despre subiecte, dar
şi despre cum se vor derula
inspecţiile şcolare înainte de
concurs vor fi stabilite în
perioada următoare.

CARMEN RUSAN

Emoţii pentru 150 de cadre didactice titulare, intrate în restrân-
gere de activitate cu 1 septembrie a.c.. Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj organizează astăzi şedinţă publică pentru soluţionarea cereri-
lor de ocupare a unor noi posturi. Repartizarea se face după noile
criterii impuse de Legea Educaţiei. Titularii nesoluţionaţi vor avea
la dispoziţie o nouă şedinţă publică pe 31 august, când sunt scoase
posturile rămase libere după numirea managerilor şcolari.
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28 de persoane, din care 22
de copii, ºi-au gãsit moartea,
marþi seara, într-un accident ru-
tier, implicat fiind un autocar bel-
gian, în cantonul Valais (sudul
Elveþiei), a anunþat poliþia loca-
lã. Potrivit primelor informaþii,
este vorba de cel mai grav acci-
dent rutier de pânã acum, în El-
veþia. Vehiculul, care circula în
direcþia Sion, a lovit un perete al
tunelului, la ieºirea din acesta, la
vest de Sierre. Autocarul a virat
de la direcþia sa, din motive ne-
cunoscute, lovind peretele tune-
lului. Autocarul transporta 52 de
persoane, în majoritatea elevi,
aparþinând a douã clase din ºcoli
a oraºelor Lommel ºi Heverlee,
din Flandra. Copiii reveneau aca-
sã dintr-o vacanþã, petrecutã în
Val Anniviers, ºi abia aºteaptau
sã intre pe teritoriul Belgiei. Cei
doi ºoferi ºi-au pierdut viaþa în
accident. Rãniþii au fost trans-
portaþi în patru spitale din Valais.
În cursul unei conferinþe de pre-

sã, þinutã ieri-dimineaþã, coman-
dantul poliþiei din Valais a decla-
rat cã este vorba de o tragedie
„fãrã precedent”. Chiar ºi sal-
vatorii experimentaþi s-au arãtat
consternaþi. „Aceastã dramã va
bulversa toatã Belgia”,
a declarat ambasadorul
acestei þãri în Elveþia,
Jean Luykx, citat de
agenþia ATS. Toate vic-
timele proveneau din
douã provincii ale Bel-
giei flamande, Braband
ºi Limburg. „Eu nu am
vãzut niciodatã aºa
ceva. Amploarea acci-
dentului este dificil de
comentat (...). Pentru
moment, mã concentrez
asupra aspectelor prac-
tice”, a mai spus el.
Mulþi din pãrinþii copiilor,
aºteptaþi în Valais, s-ar
putea sã aibã un ºoc greu
de controlat, motiv pen-
tru care a fost creatã o

celulã psihologicã. Preºedintele
guvernului din cantonul Valais,
Jacques Melly, a exprimat o mare
tristeþe ºi o profundã emoþie. El a
prezentat condoleanþele sale fa-
miliilor victimelor ºi mulþumiri sal-

vatorilor care au lucrat în condiþii
foarte dificile. Potrivit medicului-
ºef al organizaþiei cantonale din
Valais, Jean Pierre Deslarzes,
„toate intervenþiile au fost ºocante
pentru cei care le-au efectuat”.

Elveþia: TElveþia: TElveþia: TElveþia: TElveþia: Tragedie rutierã fãrã precedentragedie rutierã fãrã precedentragedie rutierã fãrã precedentragedie rutierã fãrã precedentragedie rutierã fãrã precedent

Ediþia europeanã a publica-
þiei „Wall Street Journal” a pu-
blicat, marþi, 13 martie a.c., pe
site-ul sãu, un editorial intitu-
lat „Nicolas Le Pen”, punând
în discuþie recentele declaraþii
ale lui Nicolas Sarkozy în pri-
vinþa imigraþiei. Într-un articol
nesemnat, cotidianul conserva-
tor, aparþinând magnatului aus-
tralian Rupert Murdoch, esti-
meazã cã prestaþia candidatu-
lui UMP, care ameninþã cu sus-
pendarea participãrii Franþei în
spaþul Schengen, dacã nu este
ranforsatã lupta contra imigra-
þiei, este un caz de analfabe-
tism economic. Editorialul a
fost imediat transmis reþelelor
franceze de socializare, mili-
tanþilor susþinãtori ai lui Fran-

„Wall Street Journal” îl apeleazã
pe Sarkozy „Nicolas Le Pen” Italia ºi-a rechemat

personalul diplomatic din
Siria, a închis ambasada la
Damasc ºi a suspendat
relaþiile diplomatice cu Siria,
a anunþat ieri Ministerul de
Externe de la Roma, preluat
de agenþiile de presã inter-
naþionale. Într-un comunicat
difuzat la Roma se afirmã cã
aceastã decizie se bazeazã
pe raþiuni de securitate ºi
reprezintã un protest vehe-
ment al Italiei faþã de „vio-
lenþele inacceptabile pe care
regimul sirian le comite
împotriva propriilor sãi
cetãþeni”, citeazã Reuters.
Ambasadorul Italiei la
Damasc fusese rechemat
luna trecutã. Anterior,
Marea Britanie, Canada,
Franþa, Spania ºi Statele

ªi Italia ºi-a închis ambasada din Siria
Unite ale Americii anunþase-
rã închiderea ambasadelor
lor la Damasc. Recent, þãrile
occidentale le-au cerut, din
nou, Rusiei ºi Chinei sã li se
alãture în Consiliul de
Securitate al ONU, pentru a
se pune capãt violenþelor în
Siria, însã Moscova ºi
Beijingul au rãmas pe pozi-
þie. China ºi Rusia, în calita-
te de state membre perma-
nente ale Consiliului de
Securitate al ONU, au
blocat douã rezoluþii de
condamnare a represiunilor
regimului preºedintelui
Bashar al-Assad împotriva
miºcãrii populare declanºate
la 15 martie anul trecut ºi
care s-ar fi soldat cu peste
7.500 de morþi, conform
Naþiunilor Unite.

cois Hollande, ca de exemplu
lui Jean- Jacques Urvoas, se-
cretarul naþional al Partidului
Socialist pe chestiuni de secu-
ritate. Chiar dacã îi reproºea-
zã ºi lui Francois Hollande in-
tenþia impozitãrii veniturilor mai
mari de 1 milion de euro cu
75%, þinta predilectã a fost Ni-
colas Sarkozy. Încât, în Parla-
mentul European, marþi dimi-
neaþa, deputaþii de stânga ºi de
centru au discutat aprins pe
seama observaþiilor candidatu-
lui  UMP asupra spaþiului
Schengen. „Mã întreb cine este
candidatul de extremã dreaptã,
este Le Pen sau Sarkozy?”, a
spus Guy Verhofstadt, preºe-
dintele grupului liberal-demo-
crat ºi fost premier belgian.

Parlamentul European, reunit în sesiune
plenarã la Strasbourg, a aprobat, ieri, crea-
rea unei comisii speciale, însãrcinatã cu in-
vestigarea, timp de un an, a activitãþilor re-
þelelor mafiote ºi ale altor organizaþii crimi-
nale în Uniunea Europeanã. Comisia spe-
cialã antimafia a PE îºi va începe activita-

tea pânã cel târziu la sfârºitul lunii aprilie ºi
se va ocupa de anchetarea modului în care
organizaþiile criminale au infiltrat adminis-
traþia publicã, economia legalã ºi sistemele
financiare din UE. În mandatul care i-a fost
pus la dispoziþie, comisia va trebui sã eva-
lueze impactul crimei organizate asupra

economiei ºi societãþii ºi
sã recomande mãsuri le-
gislative ºi de alt tip, pen-
tru a permite UE sã rãs-
pundã acestor ameninþãri
la nivel internaþional, eu-
ropean ºi naþional. „Cre-
area unei comisii antima-
fia în Parlamentul Euro-
pean reprezintã un real
punct de cotiturã în isto-
ria politicilor UE. În sfâr-
ºit, UE transmite un me-
saj clar organizaþiilor ºi
reþelelor criminale: insti-
tuþiile nu vor da înapoi în
faþa crimei organizate”,
a spus eurodeputata So-
nia Alfano (ALDE, Ita-
lia), raportoarea PE în
acest dosar. Comisia, al

cãrei mandat poate fi prelungit o datã, va
putea sã efectueze vizite pe teren ºi sã or-
ganizeze audieri cu instituþii UE ºi din sta-
tele membre. Eurodeputaþii vor putea invi-
ta la audieri reprezentanþi ai mediului de
afaceri, ai societãþii civile ºi ai organizaþii-
lor victimelor, precum ºi oficiali, inclusiv ju-
decãtori, implicaþi în lupta zilnicã împotriva
crimei organizate. Decizia PE completeazã
propunerile din aceastã sãptãmânã ale Co-
misiei Europene privind confiscarea bunu-
rilor organizaþiilor criminale. Executivul UE
a propus, luni, norme noi pentru o confisca-
re mai eficace ºi mai extinsã a fondurilor ºi
a altor bunuri provenite din sãvârºirea de
infracþiuni, în contextul în care sute de mili-
arde de euro ajung, anual, în Europa, la gru-
pãrile infracþionale. Conform CE, noile nor-
me vor consolida capacitatea statelor mem-
bre de a confisca bunuri care au fost trans-
ferate unor pãrþi terþe, vor facilita confis-
carea bunurilor provenite din sãvârºirea de
infracþiuni, chiar ºi atunci când persoana
învinuitã se sustrage urmãririi penale, ºi vor
asigura mijloacele adecvate în vederea dis-
punerii mãsurilor de îngheþare temporarã a
bunurilor care riscã sã disparã dacã nu se
iau mãsurile necesare.

PE a aprobat crearea unei comisii speciale antimafie

Ucraina cumpãrã gaze
ruseºti de la nemþi, cã sunt
mai ieftine

Ucraina va cumpãra gaze
ruseºti din Germania, dacã Rusia,
cu care autoritãþile de la Kiev se
aflã de mult timp în negocieri, va
refuza sã reducã preþul, a declarat
ieri premierul ucrainean, Mikola
Azarov, adãugând cã astfel de
achiziþii ar fi mai ieftine. „Dacã
negocierile cu Rusia nu vor avea
succes, Ucraina va cumpãra gaze
ruseºti de la o companie germanã,
care vor fi mai ieftine decât dacã
ar fi achiziþionate direct din
Rusia”, se aratã într-un comuni-
cat al Partidului Regiunilor,
condus de Azarov. Compania
ucraineanã de stat Naftogaz
intenþioneazã sã cumpere gaze de
la grupul german RWE, a precizat
Azarov, fãrã sã dea alte detalii.
Ucraina încearcã de mult timp sã
revizuiascã acordul de achiziþii de
gaze încheiat cu Rusia în 2009,
afirmând cã preþul de 416 dolari
pentru o mie de metri cubi, plãtit
în primul trimestru, este exorbi-
tant. Autoritãþile de la Moscova
nu vor modificarea tarifului decât
în schimbul unei participaþii la
compania ucraineanã care
administreazã conductele.
Fãrã scãderi de salarii
ºi concedieri în Spania, în 2012

Ministrul spaniol al finanþe-
lor, Cristobal Montoro, a dat,
ieri, asigurãri, în Senat, cã
proiectul de buget pentru 2012
nu prevede pierderea de locuri de
muncã în sistemul public ºi nici
scãderea salariilor funcþionarilor,
anunþã postul public de televiziu-
ne. La afirmaþia senatorului
socialist Juan María Vázquez,
potrivit cãruia viitorul proiect de
buget ar aduce cu sine impozite
mai mari, dar ºi concedieri în
rândul funcþionarilor publici,
ministrul spaniol al finanþelor a
criticat faptul cã guvernul din
care face parte este acuzat de
astfel de mãsuri. Senatul a
aprobat, ieri, plafonul de
cheltuieli propus de guvern
pentru 2012, de aproximativ 117
miliarde de euro, care prevede
reduceri medii de 12,5% în
bugetele ministerelor spaniole, ºi
care este cu 5% mai scãzut faþã
de anul trecut.
Peste 400 de candidaþi
la prezidenþialele din Egipt

Surse ale Comisiei electorale
egiptene au indicat, ieri, cã
aproape 500 de persoane au
obþinut formulare pentru a putea
candida la viitoarele alegeri
prezidenþiale, ceea ce demon-
streazã entuziasmul populaþiei
faþã de un scrutin al cãrui
rezultat nu este dinainte cunos-
cut, noteazã AP. Potrivit surselor
citate, pânã ieri, 472 de persoa-
ne au cerut ºi primit formulare
pentru a-ºi putea declara oficial
candidatura. În afara candidaþi-
lor recunoscuþi ca având cele
mai mari ºanse, printre aplicanþi
se aflã ºi egipteni de rând, care
au diferite profesii, inclusiv
ziariºti, judecãtori, avocaþi ºi
profesori. Alegerile prezidenþiale
sunt prevãzute sã se desfãºoare în
Egipt în zilele de 23 ºi 24 mai.
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A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice Dolj - Ad-
ministraþia Finanþelor Publice a Municipiului Craiova or-
ganizeazã licitaþie publicã în condiþiile precizate de
O.G.nr.92/ 2003 rep. privind Codul de procedurã fiscalã cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul A.F.P.M. -
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru: 1.
SC DALCO SERVICE SRL – Craiova, str George Fotino, nr.
2, bl. 3, ap. 14, jud. Dolj, cod identificare fiscala 4174549 in
data de 26.03.2012, ora 10.00, pentru vanzarea terenului in-
travilan T64/1,P55 in supf. de 900mp, CF293 loc. Cosoveni,
pret pornire licitatie 21.000 lei. 2. SC GENERAL COMI SA
Craiova, str. Gheorghe Doja, nr. 2A, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 2323911 in data de 26.03.2012, ora 13.00, pentru
vanzarea proprietatii imobiliare, nr. cadastral 5646, CF6076
compusa din cladire C1 sediu administrativ S+P+3E, supf
desfasurata 1213,03mp, cladire C2 garaje, supf desfasurata
221,77mp si teren aferent in supf de 1064 mp, pret pornire
licitatie 2.748.150 lei. 3. CLUBUL SPORTIV SCOALA DE FOT-
BAL GICA POPESCU Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.191,
jud Dolj, cod identificare fiscala 10430170 in data de
26.03.2012, ora 15.00 pentru vanzarea bunurilor: acumula-
tor Caranda pret pornire licitatie 105 lei; pompa apa pret
pornire licitatie 516 lei; pompa surmesibila pret pornire li-
citatie 66 lei; pompa WILOSTAR RS30/7 pret pornire licita-
tie 155 lei; aparat aer conditionat habitat 24000BTU pret
pornire licitatie 631lei; aclimatizare autocar vasco cuplaj
pret pornire licitatie 977 lei; menghina fixa pret pornire lici-
tatie 14 lei; bormasina EINHELL BT-ID650E pret pornire li-
citatie 161 lei; bormasina cu acumulator Black Decker EPC14
pret pornire licitatie 84 lei; ciocan rotopercutor Bosch220RE
pret pornire licitatie 375 lei;fairline MOL BANC150 pret por-
nire licitatie 69 lei; fierastrau pendular BOSCH PST650L
pret pornire licitatie 104 lei; foarfeca cu parghie de forta
pret pornire licitatie 8 lei; masina de gaurit EINHELL BT-
BY720E pret pornire licitatie 161 lei; masina de gaurit cu
acumulator Pansam A166020 pret pornire licitatie 84 lei;
masina de insurubat pret pornire licitatie 84 lei; polizor un-
ghiular BOSCH PWS720-115AVG prêt pornire licitatie 93 lei;
rindea electrica EINHELL pret pornire licitatie 184 lei; con-
vector podea pret pornire licitatie 12 lei; vas expansiune
pret pornire licitatie 108 lei; boiler BF200 pret pornire licita-
tie 1183 lei; boiler BF300 pret pornire licitatie 2395 lei; can-
tar electronic 21 lei; aparat antiradar COBRA ESD 7000 pret
pornire licitatie 98 lei; masina de calcul Citizen Metro pret
pornire licitatie 14 lei; carcasa JNC SJA-70 450W pret porni-
re licitatie 44 lei; CPU SEMO 6P-M2 pret pornire licitatie 43
lei; memorie DDR-2-800 1GB ELIXIR pret pornire licitatie 12
lei; DVD NEC 20X AD-7200A pret pornire licitatie 24 lei; HDD
160GB pret pornire licitatie 75 lei; MB BLOSTAR MC6P-M2
pret pornire licitatie 35 lei; mouse Chicony M5 0501 pret
pornire licitatie 4 lei; tastatura Chicony PS2 9810BLK pret
pornire licitatie 31 lei; cafetiera BOSCH prêt pornire licitatie
153 lei; cana de lapte pret pornire licitatie 8 lei; cutit gustare
Gastro set 12 buc pret pornire licitatie 30 lei; cuptor cu
microundeDaewoo pret pornire licitatie 20 lei; furculite inox
set 12 buc pret pornire licitatie 13 lei; galerie pavilion pret
pornire licitatie 243 lei; linguri masa Gastro set 12 buc pret
pornire licitatie 13 lei; lingurite inox set 12 buc pret pornire
licitatie 6 lei; radiocasetofon SONY MP3 pret pornire licita-
tie 118 lei; fax Philips HFC242 pret pornire licitatie 130 lei;
telecomanda universala pret pornire licitatie14 lei; termo-
metru Beurer pret pornire licitatie 15 lei; masina de spalat
profesionala W pret pornire licitatie 5077 lei; pat pliant 80/
190 cu saltea pret pornire licitatie 18 lei; pat albastru 10 buc
pret pornire licitatie 118 lei; saltea 100*200B 10 buc pret
pornire licitatie 97 lei; raft inox 5 polite pret pornire licitatie
882 lei; panou gard 2*2,5 pret pornire licitatie 53 lei; scara
3m prêt pornire licitatie 388 lei.Prioritate va avea oferta de
cumparare depusa pentru achizitionarea in ansamblu a
bunurilor la pretul total de pornire al  licitatiei in valoare de
15.366 lei. 4. SC MARI COS COM SRL Craiova, str. Stefan
Odobleja, nr. 9, jud. Dolj, cod identificare fiscala 2304804 in
data de 27.03.2012, ora 10.00, pentru vanzarea autoutilitarei
Dacia 1307, an fabricatie 1997, km bord 80.884, nr inmatri-
culare DJ-62-TCD, pret pornire licitatie 1.650 lei. Amplasa-
re:sediul societatii. 5. SC SUD CARGO M.C. SRL Craiova,
str. Cl. Severinului, bl. 319, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, cod iden-
tificare fiscala 7678400 in data de 27.03.2012, ora 13.00, pen-
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tru vanzarea terenului extravilanT46, P28 in supf de 5081
mp situat in com. Almaj, sat Sitoaia, prêt pornire licitatie
194.550 lei. 6. SC ALPIN ADVERTISING SRL Craiova, str.
Toamnei, nr.8, jud. Dolj cod identificare fiscala 12813520 in
data de 27.03.2012, ora 15.00 pentru vanzarea bunurilor
mobile: autoturism Dacia tip Super Nova, nr. inmatriculare
DJ-15-AAD, an fabricatie 2000, km bord 76494, pret pornire
licitatie 735 lei; automobil mixt Dacia tip1307, nr. inmatricu-
lare DJ-14-AAD, an fabricatie 2000, km bord 115805, pret
pornire licitatie 975 lei. Amplasare: sediul societatii. 7. SC
ILGADEO SRL Craiova, str. George Enescu, nr. 74, bl. 17,
sc. 5, ap. 3, jud. Dolj cod identificare fiscala 10410210 in
data de 28.03.2012, ora 10.00, pentru vanzarea urmatoare-
lor bunuri mobile: canapea salon prêt pornire licitatie 518
lei; mobilier salon (scaun ergonomic utilizat in frizerie 2
buc, dulap inferior 2 buc, dulap superior 2 buc, fotoliu sa-
lon 2 buc.) pret pornire licitatie 1.103 lei, combina frigorifi-
ca Artic pret pornire licitatie 278 lei; casa de marcat fiscala
pret pornire licitatie 398 lei, sistem Desktop PC pret pornire
licitatie 86 lei, amplasate la sediul societatii; autoutilitara
Dacia tip 1304 Pick Up, nr. inmatriculare DJ-93-YLG, an fa-
bricatie 1997, pret pornire licitatie 653 lei situata in Craiova,
str. M. Kogalniceanu, nr.10. 8. SC DYNALY IMPEX SRL Cra-
iova, str. Cl. Bucuresti, nr. 96, bl. U8, sc. 1, ap. 29, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 15376942 in data de 28.03.2012, ora
13.00, pentru vanzarea bunurilor: autoutilitara IVECO tip
Daily 65C17, nr inmatriculare DJ-09-VIG an fabricatie 2006,
km bord 272216, pret pornire licitatie 26.100 lei, autoturism
Daewoo, tip Matiz, nr. inmatriculare DJ-10-FMH an fabrica-
tie 2007, km bord 173935, pret pornire licitatie 4950 lei, au-
toturism Daewoo, tip Matiz, nr inmatriculare DJ-10-JJX, an
fabricatie 2007, km bord 93097, prêt pornire licitatie 9450
lei. Amplasare:sediul societatii. 9. SC DAPODIMO SRL Cra-
iova, str. George Vislan, nr. 2, bl. 127a, sc. 1, ap 13, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 24926093 in data de 28.03.2012,
ora 15.00, pentru vanzarea bunului mobil masina de lipit
marca INTEL-MACH pret pornire licitatie 6300 lei. Ampla-
sare: com.Goicea, jud. Dolj. 10. SC  MOBILE A.S. SRL Cra-
iova, cart. Eroilor, str. Caracal, nr. 93, bl. 43, sc. 2, ap. 6, jud
Dolj, cod identificare fiscala 18787969 in data de 29.03.2012,
ora 10.00, pentru vanzarea bunului mobil semiremorca KO-
EGEL marca SNC024, nr inmatriculare DJ-16-MAS, an fa-
bricatie 2001, prêt pornire licitatie 38.107 lei. Amplasare:se-
diul societatii. 11. SC LUPIAR SRL Craiova, str. Electropu-
tere, nr. 2, bl. M21, sc. 1,ap. 18, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 16267196 in data de 29.03.2012, ora 13.00, pentru
vanzarea autoturismului marca Daewoo, tip Matiz, nr inma-
triculare DJ-84-LUP, an fabricatie 2004, km bord 425025,
pret pornire licitatie 2.100 lei. Amplasare: sediul societatii.
12. SC LIAN CONSTRUCT SRL Craiova, aleea Arh. Duiliu
Marcu, nr. 9, bl. 12, sc. 1, ap. 12, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 23413650 in data de 29.03.2012, ora 15.00 pentru
vanzarea autoturismului mixt marca Ford, tip Transit, an
fabricatie 1994, neinmatriculat in Romania, pret pornire li-
citatie 3.000 lei. Amplasare: sediul societatii. 13. SC INTER-
NATIONAL STG SRL Craiova, str. Siretului, nr 35a, jud Dolj,
cod identificare fiscala 10997426 in data de 30.03.2012, ora
10.00, pentru vanzarea autoturismului marca Dacia tip Lo-
gan, nr. Inmatriculare DJ-08-MBG, an fabricatie 2005 pret
pornire licitatie 3.800 lei; buldoexcavator marca Komatsu,
tip WB93R pret pornire licitatie 39.750 lei Amplasare: sediul
societatii. 14. SC OLEOGRAIN TRADE SRL Bailesti, str In-
dependentei, nr. 1, jud Dolj, cod identificare fiscala 25029088
in data de 30.03.2012, ora 13.00, pentru vanzarea proprieta-
tii imobiliare situata in loc. Carpen, jud Dolj, nr cadastral
71, CF30330, compusa din cabina poarta 11 mp, punct ana-
liza P+1 58 mp, cuva pod bascula 55 mp; magazie piese
112 mp; sopron multifunctional 883 mp; patul 944 mp; pa-
tul 1003 mp; patul 464 mp si teren intravila in supf de 25.234
mp, pret pornire licitatie 308.515 lei. 15. SC R.S. INSTAL
SRL Craiova, str. Fluturi, nr. 57, jud Dolj, cod identificare
fiscala 5469491 in data de 30.03.2012, ora 15.00, pentru van-
zarea proprietatii formata din casa de locuit cu doua came-
re, bucatarie, sala, camara, cu supf construita 60,47 mp si
teren aferent cu supf de 280 mp, pret pornire licitatie 69.100
lei. 16. SC ROB REAL ESTATE SRL com. Bucovat, nr. 523,
jud. Dolj, cod identificare fiscala 27027725 in data de
02.04.2012, ora 10.00, pentru vanzarea bunurilor: masina
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de cusut nasturi JUKI LK-1903 pret pornire licitatie 4652 lei;
masina de cusut cheita JUKI  LK-1901, pret pornire licitatie
3770 lei; masina de cusut butoniere Brother P817001, pret
pornire licitatie 4037 lei; masina de acoperire tiv JUKI  MF
7823, pret pornire licitatie 2724 lei; autoturism Dacia Logan
VAN nr inmatriculare DJ-10-JFO, pret pornire licitatie 12642
lei; autoturism Daewoo MATIZ nr inmatriculare DJ-10-EOC,
pret pornire licitatie 6720 lei. Amplasare: sediul societatii.
17. SC ECO JUST COM SRL Craiova, str. E. Carada, nr. 9,
jud. Dolj, cod identificare fiscala 25281122 in data de
02.04.2012, ora 13.00, pentru vanzarea bunului: vitrina frigo-
rifica orizontala, pret pornire licitatie 1150 lei. Amplasare: sediul
societatii. 18. SC GERMIT COM SRL Craiova, str. Fagaras, nr.
3, bl. D19, sc. 2, ap. 1, jud Dolj, cod identificare fiscala 3728131
in data de 02.04.2012, ora 15.00, pentru vanzarea proprietatii
imobiliare formata din constructie metalica situata in Craio-
va, str Caracal, nr. 98, pret pornire licitatie 5.400 lei. 19. SC
CONSTRUCT BAVARIA SRL Craiova, str. Caracal, nr.9, jud
Dolj, cod identificare fiscala 13380459 in data de 05.04.2012,
ora 11.00, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri: rezervor ver-
tical inox 1940 litri, pret pornire licitatie 500 lei; rezervor ori-
zontal fibra sticla 30.000 litri 3 buc pret pornire licitatie 7400
lei/buc; rezervor vertical inox 30.000 litri 2 buc pret pornire
licitatie 8000 lei/buc. Amplasare: Craiova, str. Cl. Severinului
si loc. Bucovat, jud Dolj. 20. SC MOD IRIS SRL Craiova, cart.
Craiovita Noua, bl. 115, sc.1, ap.15, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 2297847 in data de 05.04.2012, ora 14.00, pentru van-
zarea urmatoarelor bunuri: masina de cusut Durkopp cu un
ac liniara 5 buc pret pornire licitatie 180 lei/buc; masina de
cusut Texima 2 buc pret pornire licitatie 180 lei/buc; masina
de surfilat Metalotehnica 2 buc pret pornire licitatie 263 lei/
buc; masina de cusut KAEV cu 2 ace pret pornire licitatie 270
lei; masina de cusut butoniera grea Minerva, pret pornire
licitatie 394 lei; masina de cusut Veritas liniara cu un ac prêt
pornire licitatie 180 lei; masina de cusut nasturi Csepel, pret
pornire licitatie 394 lei. Amplasare: Craiova, str. Arh. Duiliu
Marcu, nr. 15. Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze de-
spre aceasta A.F.P.M-Craiova înainte de datele stabilite pen-
tru vânzare, mentionate mai sus. Invitãm pe cei interesaþi in
cumpãrarea bunurilor sã se prezinte la termenele de vânzare
la locul fixat în acest scop ºi sã depunã, cu cel puþin o zi
înainte de data licitaþiei urmãtoarele documente: oferta  de
cumpãrare;dovada plaþii  taxei de participare sau a constitui-
rii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa de
participare  reprezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi
se plãteºte în lei, în contul IBAN RO32TREZ
291.50.67XXX005065, cod fiscal 4416952 deschis la Trezore-
ria A.F.P.M. - Craiova; împuternicirea persoanei care-l repre-
zintã pe ofertant; pentru persoane juridice de naþionalitate
românã, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de ORC; pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatri-
culare tradus in limba românã; pentru persoane fizice strãi-
ne, copie de pe paºaport; pentru persoane fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emisã de organele
fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante faþã de acestea (Con-
siliul Local ºi Administraþia Financiarã în raza cãrora se aflã
domiciliul sau sediul); urmând  sã se prezinte la datele stabi-
lite pentru  vânzare si la locul fixat in acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaþie
la instanþa judecãtoreascã competentã în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu
modificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia începe de la
cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã
acesta este superior preþului de pornire la licitaþie, iar in caz
contrar va începe de la acest din urmã preþ. Adjudecarea se
face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul de pornire. Taxa de parti-
cipare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au prezentat la
licitaþie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjudecatarului care nu a platit pre-
þul. Potivit dispozitiilor art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003,rep,cu modificarile si completarile ulterioare, cand ur-
meaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va
puteþi adresa A.F.P.M.-Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
cam. 206 sau la tel: 0251/402.207.
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Anunþul tãu!
SC SCV SRL anunþã publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre ARPM Craiova, pentru
proiectul Service auto cu spãlãtorie propus a fi amplasat
în Calafat, sat Basarabi, str. Calea Craiovei, nr. 165, jud.
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul ARPM Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9.00 –
14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: www.ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul decizie de încadrare pânã la data
de 19.03.2012.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj organizeazã concurs (examen) la sediul instituþiei
din Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, jud. Dolj, în data
de 26.04.2012, ora 10.00 proba scrisã ºi în data de 30.04.2012,
ora 14.00, interviul, pentru ocuparea unui post temporar
vacant de kinetoterapeut (contract individual de muncã în-
cheiat pe perioadã determinatã). Dosarele de concurs se
prmesc pânã la data de 28.03.2012, ora 16.00 la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organizare,
Salarizare – camera 3. Informaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sedul instituþei – camera 3 sau la telefon: 0251/407.009.
Consiliul de Administraþie al SCC Bechet în conformitate
cu prevederile Legii 1/2005, convoacã Adunãrile Generale
(Ordinarã ºi Extraordinarã) ale membrilor asociaþi la sediul
societãþii în data 29.03.2012 ora 10.00 cu urmãtoarea ordi-
ne de zi: analiza rezultatelor economico-financiare pe anul
2011, aprobarea bugetului pe anul 2012, alegerea cenzoru-
lui, diverse. În cazul în care nu se întruneºte cvorumul de
ºedinþã adunãrile se reconvoacã pentru data de 5.04.2012.
SC OMV PETROM SA anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Construire corp administratv din containe-
re modulare cu regim parter cu destinaþia birouri, halã
recondiþionare þevi cu regim parter, platforme depozitare,
alei circulaþie ºi utilitãþi propus a fi amplasat în comuna
Brãdeºti, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1 ºi la sediul SC OMV PETROM SA, Bucu-
reºti, Sector 1, Calea Dorobanþilor nr. 239 (denumirea titu-
larului( (adresa), în zilele de L-V, între orele 9.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, strada Petru Rareº nr. 1.
Pierdut cinci chei yale ºi o cheie telecomandã pentru uºi
autoturism în zona Lipscani – Unirii. Aducãtorului recom-
pensã. Telefon: 0746/117.049.
SC FEROPLAST SRL anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei / acordului
de mediu privind activitatea / proiectul Comerþ cu ridicata
al deºeurilor din PVC ce se desfãºoarã în Craiova, str.
Sãrarilor nr. 31, judeþul Dolj. Informaþiile privind potenþi-
alul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, zilnic între orele
9.00 – 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul ARPM Craiova, pânã la data de  28.03.2012 (15 zile
calendaristice de la data apariþiei anunþului în presã.

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

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

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru
mese festive, folosind
ingrediente naturale.
Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Filmez, fotografiez la
preþuri avantajoase al-
bume digitale cu calita-
te 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.
Amenajãri construcþii.
Telefon: 0753/046.965.
Executãm  lucrãri de ta-
piþere ºi mobilier de re-
condiþionat. Telefon:
0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii fri-
gidere ºi lãzi frigorifice la
domicilil clienþilor. Tele-
fon: 0740/895.691.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.
Remediez ºi execut tâm-
plãrie PVC ºi aluminiu,
preþ convenabil. Telefon:
0761/136.407.
Caut persoanã pentru
îngrijire bãtrân imobilizat
pentru ajutor în Craiova.
Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi
comerciale, deschid
puncte de lucru, modi-
ficare capital, cesiune
pãrþi, modificare sediu
social. Telefon: 0761/
633.118.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în
ulei sau tablouri peisaje,
portrete, etc. la comandã.
Telefon: 0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Tele-
fon: 0744/211.789;
0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.
Amenajãri interioare.
Telefon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonie-
rã parter, Rovine, termopa-
ne, uºã metalicã, parchet.
Telefon: 0752/641.487.
Vând garsonierã deco-
mandatã etaj 2/2 Nanterre,
zona Puºkin, 48 mp, boxã.
Telefon: 0745/541.194.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere Mc’Donald. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.

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

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Te-
lefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100 mp,
centralã, AC, gresie, faian-
þã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise,
jaluzele exterioare, izola-
þie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.
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S.C Complexul Energetic Craiova S.A. organizeaza concurs pentru ocupa-
rea pe durata nedeterminata a  postului de Electrician exploatare si intre-
tinere tablouri si statii aferente CAF – Sectia Exploatare Electrica–
S.E.Craiova II, in data de 29.03.2012, ora 10:00,  la sediul S.C. C.EN.
Craiova S.A., din localitatea Craiova, str. Unirii, nr. 147.

Conditii de participare:
- Candidati din  exterior
- Studii  medii – profil/specialitate electrician centrale si statii electrice
- Vechime in activitatea de exploatare centrale si statii electrice – mi-

nim 3 ani
- Nu sunt admise persoanele care au avut contractul individual de munca

desfacut disciplinar
Documente necesare inscrierii:
- Cerere de inscriere
- Diploma de studii sau adeverinta – copie
- Adeverinta medicala
- Aviz psihologic
- Cazier judiciar
- Adeverinta de la angajatorul actual, care sa ateste activitatea desfasurata

la acesta, vechimea in munca, meserie sau specialitate
- Extras din  REVISAL ( registrul electronic de evidenta a salariatilor)

pentru persoanele care sunt angajate
- Recomandare de la ultimul loc de munca
- Buletin de identitate/Carte de identitate – copie
Candidatii vor depune cereri avizate de conducerea S.E.Craiova II si apro-

bate de conducerea S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. la Departamen-
tul M.R.U.C., pana la data de 28.03.2012, ora 12.00.

Tematica de concurs si relatii suplimentare la Departamentul M.R.U.C.,
nr. de telefon 0351- 403.360.

Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.

CASE
Vând casã Siliºtea Crucii,
teren 5000 mp central. Te-
lefon: 0728/053.012;
0744/319.448; 0747/
115.485.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe, cur-
te – 38 ari în Valea Stan-
ciului, Þugureºti – Dolj. Te-
lefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Cra-
iova, str. Drumul Jiului, 5
camere, baie, bucãtãrie,
încãlzire centralã. Telefon:
0746/498.818.
Particular, vând casã în
Centru. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m ampren-
ta la sol, teren 280 mp,
construcþie an 2000, str.
„Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj,
25 km de Craiova, 3 ca-
mere + dependinþe, te-
ren+ vie, totul în curte 3000
mp. Negociabil. Telefon:
0755/805.422.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.

Vând casã modestã str.
„Zorelelor” nr. 1, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0751/
124.146.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Brazdã
sau Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0723/692.884.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îmbu-
nãtãþitã, cu apartament
Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I.
Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 came-
re ºi magazin + anexe în
oraºul Corabia, are facili-
tãþi cu apartament 2 ca-
mere în Craiova. Telefon:
0770/918.018; 0351/
172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/693.646.

Particular, vând 3000
mp intravilan, cadastru
REDEA, judeþul Olt. Tele-
fon: 0768/612.733.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fântâ-
nã, apã, gaze, cadastru, in-
tabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.

Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschi-
dere drum European  Cra-
iova –  Balº-Bucureºti, cu
utilitãþi, pentru investiþii; 5000
m Pieleºti – „Q Fort”; 1000
m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plan-
taþie pomi pe marginea la-
cului Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj,
unic proprietar. Telefon:
0760/272.814.
Vând Hyunday Tucson,
fabricaþie 2007. Telefon:
0740/117.007.
Vând Nubira II, CDX fabri-
caþie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full
optional, piele, bleu-marin
metalizat, perfect, distribu-
þie nouã, revizie Audi –
service, motor 2000 TDI.
Telefon: 0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatricu-
lat 2009, preþ negociabil.
Telefon: 0731/580.605.

Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere centra-
lizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatriculatã
recent nr. Bulgaria, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL omo-
logat, 2200 E, negociabil.
Telefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabri-
caþie 2002, motor 1,4, ben-
zinã, climã, geamurui se-
curizate, oglinzi electrice,
închidere centralizatã, preþ
2000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo,
berlinã 2008, preþ 3900 E.
Telefon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full option,
anvelope varã + iarnã. Te-
lefon: 0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor flex D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30 lei,
linoleu pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
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S.C Complexul Energetic Craiova S.A. organizeaza concurs pentru ocupa-
rea pe durata nedeterminata a  postului de Economist – Comp. Structura
Management de Proiect– Executiv CEN, in data de 30.03.2012, ora 10:00,
la sediul S.C. C.EN. Craiova S.A., din localitatea Craiova, str. Unirii, nr. 147.

Conditii de participare:
- Candidati din  exterior
- Studii  superioare economice – Specializarea Relatii economice in-

ternationale
- Vechime in munca -  minim 2 ani
- Cunostinte limba engleza - nivel mediu
- Nu sunt admise persoanele care au avut contractul individual de munca

desfacut disciplinar
Documente necesare inscrierii:
- Cerere de inscriere
- Diploma de studii sau adeverinta – copie
- Adeverinta medicala
- Aviz psihologic
- Cazier judiciar
- Adeverinta de la angajatorul actual, care sa ateste activitatea desfasurata

la acesta, vechimea in munca, meserie sau specialitate
- Extras din  REVISAL ( registrul electronic de evidenta a salariatilor)

pentru persoanele care sunt angajate
- Recomandare de la ultimul loc de munca
- Buletin de identitate/Carte de identitate – copie
Candidatii vor depune cereri avizate de Directia P.R.I. si aprobate de con-

ducerea S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. la Departamentul M.R.U.C.,
pana la data de 29.03.2012, ora 12.00.

Tematica de concurs si relatii suplimentare la Departamentul M.R.U.C.,
nr. de telefon 0351- 403.360.

S.C Complexul Energetic Craiova S.A. organizeaza concurs pentru ocu-
parea pe durata nedeterminata a  postului de Tehnician – Biroul Tehnolo-
gia Informatiilor si Comunicatiilor – S.E.Craiova II, in data de
30.03.2012, ora 10:00,  la sediul S.C. C.EN. Craiova S.A., din localitatea
Craiova, str. Unirii, nr. 147.

Conditii de participare:
- Candidati din  exterior
- Studii  medii – profil real/tehnic
- Atestat in specializarea tehnologii ecologice
- Nu sunt admise persoanele care au avut contractul individual de mun-

ca desfacut disciplinar
Documente necesare inscrierii:
- Cerere de inscriere
- Diploma de studii sau adeverinta – copie
- Adeverinta medicala
- Aviz psihologic
- Cazier judiciar
- Adeverinta de la angajatorul actual, care sa ateste activitatea desfasurata

la acesta, vechimea in munca, meserie sau specialitate
- Extras din  REVISAL ( registrul electronic de evidenta a salariatilor)

pentru persoanele care sunt angajate
- Recomandare de la ultimul loc de munca
- Buletin de identitate/Carte de identitate – copie
Candidatii vor depune cereri avizate de conducerea S.E.Craiova II si apro-

bate de conducerea S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. la Departamen-
tul M.R.U.C., pana la data de 29.03.2012, ora 12.00.

Tematica de concurs si relatii suplimentare la Departamentul M.R.U.C.,
nr. de telefon 0351- 403.360.

Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, trans-
formator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate 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 co-
ceni. Surcel Mihai, Seaca
de Pãdure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.

Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Urgent! Anvelope iarnã
205/55/R16 noi (rulate
2000 km). Telefon: 0728/
928.909.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã
– 50 vedre; 2 scãri duble
din þeavã Ø 1/2; roabã,
cãruþ curte mare cu douã
roþi cu rulmenþi. Telefon:
0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l
din geam cu naveta res-
pectivã. 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  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã 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. Te-
lefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 – 48,
1 cojoc gri cu glugã, 1
cojoc maro cu guler bla-
nã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0724/452.643.
Vând bocanci militari
43-44, ghete 43, pantofi
42-43, piese Dacia noi,
piese 445, þuicã 9 lei/li-
tru, drujbã alpina defec-
tã, anvelope 165/13 noi
2 bucãþi, frigider Electro-
star 320 litri. Telefon:
0721/179.420.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.

Vând ieftin injector pen-
tru centralã de încãlzire,
cântar. Telefon: 0729/
092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canis-
tre 20 l metal, reductor
oxigen sudurã, polizor
(flex) D 125 X 850 w, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.

Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir, ju-
deþul Gorj, sat Palchinu.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nau-
man, bicicletã medicalã,
cãrþi multe de tot felul, cea-
suri de masã, aparate de
radio, insigne, medalii,
pardesie, paltoane. Tele-
fon: 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 loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând recamier – bine în-
treþinut, preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.314.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

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

CASE
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonie-
rã Craiova. Telefon: 0748/
195.954.
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

Primaria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea  postului de condu-
cere vacant de ºef serviciu în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Dãbu-
leni din subordinea Consiliului Local al oraºului Dãbuleni.

Condiþiile de desfãºurarea a concursului, tipul probelor de concurs:
- dosarele de înscriere se depun începând cu data de 15.03.2012 pânã pe data de

28.03.2012, ora 1630, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, str. Unirii nr. 15, oraº Dãbuleni,
judeþul Dolj, responsabil resurse umane d-na Georgescu Olga.

Concursul constã în 2 etape succesive: probã scrisã ºi interviul.
Condiþii generale ºi condiþii specifice necesare pentru ocuparea postului scos la

concurs:

- studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor de minim 4 ani;
- cunoºtinþe operare calculator.
Bibliografia se afiºeazã la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni.

Informaþii ºi relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Instituþiei – Compartiment
Resurse Umane ºi Personal.

Primaria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea  postului de condu-
cere vacant de ºef birou, gradul II din cadrul Bibliotecii orãºeneºti din cadrul Serviciului
activitãþi culturale ºi sportive din subordinea Consiliului Local al oraºului Dãbuleni.

Condiþiile de desfãºurarea a concursului, tipul probelor de concurs:

- dosarele de înscriere se depun începând cu data de 15.03.2012 pânã
pe  data de 28.03.2012, ora 1630, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, str. Unirii nr. 15,

or. Dãbuleni, jud. Dolj, responsabil resurse umane d-na Georgescu Olga.
Concursul constã în 2 etape succesive: probã scrisã ºi interviul.
Condiþii generale ºi condiþii specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:

- studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã;
- program de pregãtire profesionalã în biblioteconomie, organizat de
structurile de pregãtire ºi perfecþionare ale Ministerului culturii ºi patrimoniului naþional,

absolvit cu diplomã;
- cunoºtinþe operare calculator;
- vechime în muncã de cel puþin 9 ani;
- vechime neîntreruptã în domeniul de minim 9 ani;
- experienþã în organizare activitãþi culturale.

Bibliografia se afiºeazã la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni.
Informaþii ºi relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Instituþiei – Compartiment

Resurse Umane ºi Personal.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi vou-
cher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. 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 „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi
ºi obligaþii majore, came-
rã acces la bucãtãrie,
baie, vine 5 zile pe lunã în
cele 2 camere disponibi-
le. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.

Înch i r iez  casã  (95
mp)  pent ru  b i rour i ,
zonã centralã, singur
în  cu r te .  Te le fon :
0727/356.383.
Închiriez sau vând loca-
þie pentru creºterea al-
binelor, pãsãrilor, capri-
nelor, pepinierã pomi,
flori ºi creºterea pãstrã-
vului în bazine. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Caut colegã de came-
rã la bloc, lângã Facul-
tatea de Medicinã. Te-
lefon: 0351/442.970.
Închiriez halã industria-
lã central, 1800 m.p. cu
toate utilitãþile. Telefon:
0721/995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comer-
cial termopan 18 mp.
Telefon: 0722/943.220;
0740/649.518.
Închiriez apartament –
de preferat firmã. Tele-
fon: 0769/477.662.
Ultracentral, toate con-
diþiile, 3 camere, deco-
mandat, Proiect M. Te-
lefon: 0740/393.181.

Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi co-
merciale. Telefon: 0755/
747.258; 0722/773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Proprietar, închiriez în re-
gim hotelier garsonierã de
lux, parter, Rovine, ieftin.
Telefon: 0752/641.487.
Închiriez apartament ne-
mobilat Craioviþa Nouã,
100 E. Telefon: 0744/
139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþio-
nat, termopane, parchet,
gresie, uºã metalicã. Te-
lefon: 0722/753.922.
Spaþiu ultracentral lân-
gã Romarta, excepþio-
nal, parter, bloc, 4 ca-
mere, intrare separatã
de locatari, balcon în-
chis, microcentralã,
alarmã, gresie, faianþã,
pretabil inclusive pen-
tru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru  ajutor
reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Singur, 63-1.70-80,
fãrã obligaþii, doresc
doamnã 50 – 58 ani
fãrã obligaþii. Telefon:
0351/462.123, seara.
Domn 50 ani cu servi-
ciu caut doamnã 49 ani
pentru prietenie even-
tual cãsãtorie. Telefon:
0740/895.691.
Pensionar, frizer, 63/
1.70/80 doresc doam-
nã 52-58 ani, fãrã obli-
gaþii, eventual casã. Te-
lefon: 0771/385.193.
Tânãr, 35 ani, fãrã obli-
gaþii, locuinþã în Craiova,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã serioasã, vâr-
stã apropiatã, pentru
convieþuire. Telefon:
0749/021.785; 0764/
384.089.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpã-
rãtor a unei afaceri, fru-
moase, sãnãtose, (pepi-
nierã cãpºuni, trandafiri,
pomi fructiferi ºi pãsãri,
posibil ºi animale). Tele-
fon: 0351/430.880; 0762/
278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
CONDOLEANÞE
Sunt alãturi de Cosmin
Mihai la durerea imen-
sã pricinuitã de trece-
rea în nefiinþã a soþiei ºi
îi transmit sincere con-
doleanþe. Un prieten.

COMEMORÃRI
Adrian ºi Ludmila
Enuca ºi nepoþii anun-
þã împlinirea a trei ani
de la decesul celei
care a fost ENUCA
GEORGETA, mamã ºi
bunicã devotatã,  iu-
bitoare ºi cinci ani de
la decesul celui care
a fost colonel ENUCA
ION. Nu-i vom uita
niciodatã.
În data de 14 martie ar
fi fost ziua de naºtere
a prof. dr. ALEXANDRU
PESAMOSCA. Avem
amintiri de neuitat de
40 ani împreunã cu el.
Pentru toþi care l-au
cunoscut ºi iubit pe
(„TATA PESI”) sã aprin-
dem azi o lumânare, sã
nu-l uitãm. În numele
chirurgiei pediatrice
din Craiova. Familia
prof. dr. Eva ºi Corne-
liu Sabetay.



joi, 15 martie 2012 cuvântul libertãþii / 15

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Plecatã de pe „St. Jakob Park” rã-
pusã de un gol venit pe finalul jocu-
lui (Stoker 86), Bayern n-a uitat ºi n-
a iertat, aplicându-i lui FC Basel, marþi
seara, o teribilã corecþie, 7-0.

Rãnit sãptãmâna trecutã, când
Leverkusen a încasat-o în aceeaºi
manierã pe „Camp Nou”, singura
deosebire fiind cã atunci „aspirine-
le” au reuºit totuºi sã marcheze, fie
ºi doar o datã, fotbalul german a luat
startul recuperãrii terenului pierdut
în minutul 11. La serviciu, Robben,
cu prima sa reuºitã în Ligã dupã doi

Pedeapsã exemplarã!Pedeapsã exemplarã!Pedeapsã exemplarã!Pedeapsã exemplarã!Pedeapsã exemplarã!

A arbitrat Mark Clattenburg (Anglia).

Bayern Munchen 7-0 FC Basel
     în tur 0-1

Stadion: „Fussball Arena”, spectatori: 66.000
Au marcat: Robben 11, 81, Muller 42, Gomez 44, 50, 61, 67

Neuer – Lahm, Boateng, Bad-
stuber, Alaba – Robben (Timoºciuk
82), Luis Gustavo, Kroos, Ribery
(Pranjici 79) – Gomez, Muller
(Schweinsteiger 70).

Antrenor: Jupp Heynckes.

Sommer – Steinhofer (Degen
70), Abraham, Dragovici, Park Joo
Ho – Shaqiri (Zoua 80), Cabral,
Xhaka, F. Frei (Stocker 61) – A.
Frei, Streller.

Antrenor: Heiko Vogel.

ani! A urmat o perioadã fãrã eveni-
mente notabile, însã momentele di-
naintea odihnei le-au fost fatale el-
veþienilor. Douã goluri încasate în tot
atâtea minute, Muller (42) ºi Gomez
(44), ºi ecuaþia calificãrii era ca ºi re-
zolvatã. Nu ºi din punctul de vedere
al bavarezilor! Sau mai clar, nu din
punctul de vedere al lui Ribery ºi
Gomez. Trei „assist-uri” ale france-
zului, toate favorizate de inexisten-
tul Steinhofer, iar prolificul vârf ger-
man ajungea la cota 4 în numai 67 de
minute. Doar un gol îi mai trebuia sã

egaleze recordul istoric stabilit de
Messi cu Leverkusen. Acesta n-a mai
venit însã, deºi Heynckes l-a pãstrat
în teren pânã la final.

Tabela a fost închisã, cum de alt-
fel ºi pornise la treabã, de Robben,
olandezul fructificând o excelentã
pasã a lui Schweinsteiger. 7-0 dupã
7-1 în campionat (cu Hoffenheim)
ºi Bayern viseazã frumos. Mai ales
cã ultimul act al Ligii va fi gãzduit
chiar de propria arenã.

Întorcându-ne o idee la perfor-
manþa lui Gomez, „Super Mario” tot
a reuºit sã egaleze un record. Aces-
ta data din 1975 ºi îi aparþinea chiar
actualului sãu antrenor, Jupp He-
ynckes, ultimul german care reuºi-
se sã înscrie de patru ori în Cupa
Campionilor Europeni.

Heynckes: „Am ºtiut încã
de la antrenamente
cã ne vom califica”

Extrem de volubil ºi bine dispus
la finele meciului, tehnicianul bava-
rez, Jupp Heynckes, a pretins cã nu
i-a fost fricã în nici o clipã cã elevii
sãi ar putea da rateu. Tehnicianul de
66 de ani, sosit la Bayern vara trecu-
tã, a declarat: “Sâmbãtã am fãcut un

meci foarte bun, dar acum... Înainte
de a pãtrunde pe teren am ºtiut cã
jucãtorii mei vor sã se califice cu ori-
ce preþ. Au rãmas concentraþi de la
început pânã la capãt. Încã de la an-
trenamente, când le-am vãzut deter-
minarea, am realizat cã vom trece mai
departe.

Modul cum au gestionat apoi par-
tida mi-a plãcut foarte mult. Am avut
inteligenþã. Am jucat un fotbal minu-
þios ºi am luat piciorul de pe accele-
raþie atunci când a trebuit. Am pasat
perfect de o parte ºi de alta a terenu-
lui ºi am utilizat foarte bine spaþiile”.

De cealaltã parte, antrenorul Hei-
ko Vogel a recunoscut cã la un mo-
ment dat se simþea atât de umilit în-
cât dorea ca meciul sã se termine mai
repede. “E o uriaºã dezamãgire sã
pierzi la o diferenþã aºa de mare. N-
am fãcut nimic sã contracarãm ad-
versarul, acesta-i singurul aspect
care nu mi-a plãcut la jucãtorii mei.

Dacã lucrurile nu merg aºa cum îþi
propui, atunci trebuie sã lupþi mai
mult pentru a reduce diferenþa de va-
loare. Am suferit tare. La un moment
dat mã uitam la ceas ºi mã întrebam
când se va termina. Putem considera
acest eºec o lecþie ºi trebuie cu toþii
sã învãþãm ceva”.

“Acest meci ilustreazã perfect în-
tregul sezon. La Marsilia am fost echi-
pa mai bunã ºi am ratat 2-3 ocazii mari.
În 180 de minute le-am permis adversa-
rilor noºtri sã tragã doar trei ºuturi la
poartã, dar în fotbal câºtigã echipa care
înscrie mai mult. Felicit formaþia fran-
cezã. ªi acest aspect face fotbalul mai
frumos ºi trebuie sã-l acceptãm. În
acest moment nu suntem în mãsurã sã
jucãm mai bine. Am început bine jocul,
dar dupã 20 de minute echipa a deve-
nit foarte lungã. Marseille a fãcut sã
circule bine balonul, iar noi nu am reu-
ºit un mod eficient sã angajam atacan-
þii. În plus, Sneijder s-a accidentat. Este
pãcat cã am fost eliminaþi în acest mod,
dar am dat totul. Acum trebuie sã ne
gãsim motivaþia pentru a încheia cam-
pionatul în cel mai bun mod.”
Claudio Ranieri – tehnician Inter

„Nerazzurri”, loviþi
de blestemul prelungirilor

A arbitrat Pedro Proenca (Portugalia)

J. Cesar – Maicon, Samuel,
Lucio, Nagatomo – J. Zanetti, Poli
(Cambiasso 74), Sneijder (Obi 58),
Stankovici – Forlan (Pazzini 58),
D. Milito.

Antrenor: Claudio Ranieri

Mandanda – Azpilicueta, Diawa-
ra, N’Koulou, Morel – Diarra,
M’Bia – Amalfitano, Valbuena (B.
Cheyrou 76), A. Ayew (Braciglia-
no 90+5) – Remy (Brandao 88).

Antrenor: Didier Deschamps

 Inter Milano 2-1 Olympique Marseille
      în tur 0-1

Stadion: „Giuseppe Meazza”, spectatori: 62.632
Au marcat: D. Milito 75, Pazzini 90+6 pen. / Brandao 90+2

Alãturi de Marseille ºi Bayern, în „sferturi” s-au mai calificat Benfica
Lisabona (2-3 ºi 2-0 cu Zenit), AC Milan (4-0 ºi 0-3 cu Arsenal), APOEL
Nicosia (0-1 ºi 1-0 / 4-3 la penalty-uri cu Lyon) ºi FC Barcelona (3-1 ºi
7-1 cu Bayer Leverkusen).

Partidele Chelsea – Napoli (1-3 în tur) ºi Real Madrid – ÞSKA Moscova
(1-1 în tur) s-au încheiat asearã târziu, dupã închiderea acestei ediþii.

Învinsã în tur dupã ce ghane-
zul Andre Ayew puncta în al trei-
lea minut al prelungirilor, Interul a
comis-o din nou în acelaºi mod!
Numai cã de aceastã datã conse-
cinþele au fost mult mai grave, lom-
barzii pãrãsind competiþia.

Fãrã Cristi Chivu, suspendat,
milanezii au alergat nu mai puþin
de 75 de minute pentru a anula re-
zultatul din tur. A fãcut-o „Princi-
pele” Diego Milito, ºi se pãrea cã
meciul va avea nevoie de cel pu-
þin o jumãtate de orã în plus pen-
tru a-ºi stabili sfert-finalista. Ni-
mic mai fals! Un merit aparte pen-
tru asta: Didier Deschamps! Teh-
nicianul marseillez l-a aruncat în

luptã pe Brandao (88), iar fostul
elev al lui Mircea Lucescu la ªah-
tior a înscris în prelungiri (90+2),
incredibil – dintr-o degajare a goal-
keeper-ului Mandanda, speculând
o eroare în centrul defensivei ad-
verse. Mult prea târziu pentru a
mai spera în altceva decât într-o
victorie pentru statisticã, venitã
pânã la urmã graþie unui penalty
soldat cu eliminarea lui Mandan-
da (Pazzini 90+6).

Astfel, gazdele ºi-au spulberat
ºi ultimul obiectiv rãmas în acest
sezon (în campionat sunt doar pe
7 iar în Cupã au fost eliminaþi în
sferturi de Napoli), fiind de aºtep-
tat acum o demitere a lui Ranieri.

Astãzi în tur

Hannover 96 – Standard Liege   2-2 20:00, Dol.Sp.3
PSV Eindhoven – Valencia   2-4 20:00, Dol.Sp.
Udinese – AZ Alkmaar   0-2 20:00, Dol.Sp.2
Ath. Bilbao – Man. United   3-2 20:00, Sport.ro
Olympiakos – Metalist Harkov   1-0 22:05, Dol.Sp.3
Man. City – Sporting Lisabona   0-1 22:05, Sport.ro
Schalke 04 – Twente Enschede   0-1 22:05, Dol.Sp.
Beºiktaº Istanbul – Atl. Madrid   1-3 22:05, Dol.Sp.2

Liverpool le-a fãcut cadou supor-
terilor o victorie de excepþie contra
rivalei locale Everton.

În derby-ul de pe Merseyside,
“cormoranii” s-au impus, marþi seara,
într-o restanþã, cu scorul de 3-0, toate
golurile fiind marcate de cãpitanul Ste-
ven Gerrard, în minutele 34, 51 ºi 90+3,
chiar la meciul 400 în Premier League.

A fost primul hat-trick din derby-
ul oraºului Liverpool dupã fix 30 de
ani, când Ian Rush reuºea ºi el o par-
tidã de senzaþie.

“Am renunþat la ºcoalã la 15 ani.
Nu am un vocabular suficient de dez-
voltat pentru a putea exprima în cu-
vinte ceea ce înseamnã Steven Ger-
rard pentru Liverpool. Cele trei go-
luri au fost o rãsplatã fantasticã pen-
tru el”, a declarat la final managerul

Gerrard, hat-trick de senzaþie
Kenny Dalglish.

“E mereu special sã înscriu cu
Everton, cu atât mai frumos cu cât
am dat trei goluri. Trebuie sã le dau
credit colegilor,  mai ales lui Suarez,
mi-a fãcut cadou douã reuºite. N-am
luat gol, am obþinut tot ce ne-am do-
rit de la acest meci. Inconstanþa din
ultima vreme e frustrantã, am jucat
bine ºi nu am reuºit sã învingem în
câteva meciuri, suntem la extreme ºi
avem nevoie sã legãm victorii acum”,
a spus ºi Gerrard dupã meci.

Datoritã acestei victorii, Liverpo-
ol ºi-a consolidat locul 7 în “Premier
League”, cu 42 de puncte, la 10 dis-
tanþã de ultima poziþie de Ligã, ocu-
patã de Arsenal. Pe podium se situ-
eazã Manchester United (67p), Man-
chester City (66p) ºi Tottenham (53p).
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Naţionalele de scrimă pentru tineret vor avea
loc de astăzi până duminică la Craiova

Oltchim Râmnicu Vâlcea a reuşit să sem-
neze un contract cu Amandine Leynaud,
portarul echipei Metz Handball, fosta adver-
sară a campioanei României în grupele Ligii
Campionilor. În vârstă de 26 de ani, Amandi-
ne a adunat în palmaresul său şase titluri de
campioană a Franţei, patru cupe ale Franţei,
are 104 selecţii la echipa naţională pentru care
a înscris şi un gol, chiar în poarta României,
la Campionatul Mondial din Brazilia 2011,
unde a fost medaliată cu argint. „Sunt foarte
satisfacută de faptul că acest transfer a de-
venit realitate, deoarece este o plăcere şi o
onoare, totodată, pentru mine să joc la un
club atât de cunoscut ca Oltchim Rm. Vâl-
cea. Aş vrea să mulţumesc celor de la Metz
că au acceptat şi respectat decizia mea de a
părăsi clubul francez. Au înţeles faptul că sunt

Ionuţ Badea a plecat
de la „U” Cluj din cauza lui Boştină

Dream-team la Oltchim

Vine şi Leynaud la Vâlcea
jucătoare profesionistă care îşi doreşte în-
totdeauna să câştige cele mai importante ti-
tluri, iar în cazul de faţă îmi doresc Liga Cam-
pionilor”, a spus Amandine. „Credem că am
transferat nu numai un portar valoros, dar şi
o persoană deosebită, inteligentă şi cu o edu-
caţie aleasă. Vrem să facem un dream-team
la Oltchim în sezonul viitor. Va reveni şi Cris-
tina Neagu şi vom avea o echipă şi mai pu-
ternică sezonul viitor”, a declarat preşedinte-
le clubului, Petre Berbecaru. Oficialul a pre-
cizat că acest contract este valabil pentru un
sezon cu posibilitatea de prelungire pentru încă
un an. În urmă cu o săptămână, campioana
României a reuşit să perfecteze un alt transfer
„galactic”. Allison Pineau, cea mai bună jucă-
toare din lume în 2009, a semnat cu formaţia
vâlceană şi se va alătura lotului din vară.

Liderii galeriilor unor grupări din Liga 1
s-au întâlnit, ieri, cu Mircea Sandu în vederea
găsirii unei soluţii pentru modificarea Legii nr.
4, dar şi pentru susţinerea organizată a echipei
naţionale. Reprezentanţii galeriilor de la Stea-
ua, Rapid şi Oţelul au mers la sediul Federaţiei
pentru a purta o discuţie cu Mircea Sandu, în
timp ce restul galeriilor din Liga I a refuzat
invitaţia şefului FRF, pe care îl contestă vehe-
ment, solicitându-i demisia. După câteva ore
de discuţii, Mircea Sandu a anunţat că va pro-
pune modificarea Legii nr. 4 pentru combate-
rea violenţei pe stadioane. „Dialogul, practic,

Doar 3 galerii au răspuns
invitaţiei lui Mircea Sandu

ne-a luminat. Echipa naţionala are nevoie de
galeriile organizate. Până pe 3 aprilie vom face
propunerile pentru modificare”, a spus Mircea
Sandu. Înainte ca propunerile să ajungă în Par-
lament, Mircea Sandu va purta o discuţie şi cu
Dumitru Dragomir. Prezent la întâlnire, Gigi
Răducanu, zis Corsicanu, liderul suporterilor
rapidişti, a avut şi alte doleanţe. „Vrem să ni se
dea înapoi golul lui Marinescu din meciul cu
Craiova (în 1998, n.r.), am pierdut campiona-
tul atunci. Vrem punctele de la «bricheta», vrem
toate astea pentru că altfel vom protesta”, a
anunţat “Corsicanu”.

Antrenorul lui „U” Cluj, Ionuţ Badea, a
demisionat, ieri, după ce echipa sa a pierdut
meciul cu Steaua, explicând gestul prin im-
punerea fostului căpitan, Gabi Boştină, în lot
de către finanţatorul Florian Walter. „Mi s-a
trimis o hârtie aseară prin care mi se cerea
reprimirea lui Gabi Boştină la echipă. Nu
puteam fi de acord cu o asemenea măsură.
M-am simţit ca un profesor tras la răspun-
dere de directorul şcolii pentru că un elev a
chiulit. Am încercat să vorbesc cu dom-

nul Walter, dar n-am reuşit să
o fac altfel decât prin inter-
mediul lui Felix Grigore.
Domnul Walter a fost anun-
ţat imediat de decizia de a-l
trimite pe Gabi la a doua echi-
pă, dar ulterior a susţinut
contrariul. Nu a existat o
clauză financiară. Am cerut
doar ca eu şi colaboratorii
mei să fim plătiţi la zi pentru
munca noastră la Universi-
tatea. E o răscruce pentru
mine, dar perioada petrecută
la “U” a fost cea mai bună
din cariera mea”, a spus Ba-
dea. Claudiu Niculescu va fi
antrenorul principal al echi-
pei, dar pentru că nu are li-

cenţa PRO la echipă va fi adus Emil Ursu, din
Liga a III-a, de la CS Buftea, acesta urmând
a figura în organigramă ca manager, urmând
a lua loc pe banca tehnică. Directorul spor-
tiv al Universităţii Cluj, Felix Grigore, a decis
să părăsească şi el Universitatea Cluj din ca-
uza rezultatelor dezamăgitoare din ultima vre-
me. „E un gest de moralitate, suntem ieşiţi
din obiectiv. Din Cupa României am ieşit pre-
matur, acum suntem foarte departe de pri-
mele 5 locuri”, şi-a motivat oficialul decizia.

Performanţele obţinute de scrima
româneasc ă sunt legate în mare par-
te de Craiova, oraş consacrat deja
ca fiind centrul acestui sport.  De
altfel, c ampioanele mondiale Anca
Măroiu, Loredana Dinu, Ana Maria
Brânză şi Simona Alexandru au pri-
mit de anul trecut titlul de „Cetăţean
de Onoare al municipiului Craiova”.
Aşa cum era şi normal, Băniei i-a fost
rezervat şi un concurs naţional.  As-
tel,  începând de astăzi şi până du-
minică, la Craiova se vor desfăşura
Naţionalele de spadă masc ulin şi fe-
minin pentru tineret, întrecerile
având loc în sala LPS „Petrac he
Trişcu”, în timp c e finalele vor fi
găzduite de shopping center-ul „Electropu-
tere Parc”. Competiţia se va desfăşura după
următorul program: joi ş i vineri – probele

individuale şi pe echipe masculin, sâmbătă
şi duminică – probele individuale şi pe echipe
feminin. Turneul a fost prefaţat, ieri, într-o

conferinţă de presă, la care au luat parte di-
rectorul Liceului cu Program Sportiv „Petra-
che Trişcu”, Dănuţ Anghel, spadasinii Lucian
Ciovică şi Ionuţ Trandafirescu, antrenorii Dan
Podeanu şi Radu Podeanu, precum şi repre-
zentanta shopping center-ului „Electroputere
Parc”, Daniela Păun. Discursul introduc tiv
i-a aparţinut lui Dănuţ Anghel.  „Am decis
să mutăm strict finalele în aceas tă locaţie,
fazele premergătoare urmând să aibă loc în
sala LPS „Petrache Trişcu”. Este vorba
despre o competiţie importantă,  la finalul
căreia se vor decerna titlurile de campioni
naţionali şi de medaliaţi. Totodată, se stabi-
lesc  loturile pentru viitoarele confruntări ale

României pe plan internaţional: campionate
balcanice, europene. Este prima dată în is-
toria Craiovei când o finală, fie ea şi de ju-
niori, are loc în altă parte decât în standarde
obişnuite, săli şi stadioane”, a declarat di-
rectorul LPS „Petrache Trişcu”. Tehnicia-
nul Radu Podeanu vrea o prestaţie cât mai
reuşită a elevilor săi, care să culmineze cu
obţinerea unei medalii: „Sperăm să cucerim
o medalie la Campionatele Naţionale de tine-
ret, tradiţia ne obligă. Craiova s-a clasat anul
trecut pe primele trei locuri în întrecerea pe
echipe. Ne dorim ca şi acum să atingem ace-
leaşi performanţe, avem valoare pentru a ne
impune.”
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