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2012 - un an
al investiţiilor
la Coţofenii
din Faţă

Controale de
un milion de lei,
printre angajatorii
doljeni

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cum se cheamă, Popescule, oame-
nii ăia care stau la bloc şi aruncă
pe geam tot ce nu le mai trebuie?
- Nicicum, ăia nu sunt oameni.
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Epidemie
de rubeolă
la Craiova

Aceeaşi Mărie cu... aceeaşi pălărie la Teatrul pen-
tru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova după or-
ganizarea concursului de proiecte de management
pentru ocuparea postului de manager. De fapt, se
numeşte Doina Rodica Berceanu, iar pălăria pe care
o poartă – una pare-se mult prea mare pentru ca-
pul domniei sale – este neschimbată de vreo şase
ani. Adică de când s-a hotărât să dea anonimatul
postului de sufleor al Teatrului Naţional „Marin
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Sorescu” pe lumina reflectoarelor de
la Teatrul de Păpuşi. În urma con-
cursului de acum câteva zile, a fost creditată pen-
tru un nou mandat, de trei ani, în fruntea institu-
ţiei. Surprinzătoare decizie a comisiei de evalua-
re. Ca şi schimbarea, de la o zi la alta, pe site-ul
Primăriei Craiova, a notelor obţinute la cele două
probe de Doina Rodica Berceanu şi de contracandi-
datul său, actorul Remus Bogdan Vlăsceanu.

Despre zbaterea sa continuă de
a manageria profesionist această in-
stituţie Doina Rodica Berceanu a
încercat să ne convingă ieri, când
i-am făcut o vizită inopinată la tea-
tru. În entuziasmul expunerii mă-
reţelor proiecte, dând să ne arate
câteva minunate păpuşi aflate într-
una dintre neîngrijitele încăperi ale
sediului (în acord cu vraiştea din
curte, de altfel...), Doina Berceanu
a descoperit în propria ogradă... ce
credeţi? O pisică moartă! „Zât!”, a
bătut doamna din picior, sperând
din tot sufletul că mâţa nu sucom-
base taman acolo, ci doar stătea
tolănită sub soarele primăvăratec...
Văzând că nu mişcă, şi-a dus în-
grijorată mâna la bărbie: „Of, toc-
mai azi te găsişi să mori aci!”.

Oltean suspectat
de omor în Italia,
reţinut de
procurori

Procurorii Secţiei de urmărire
penală din cadrul Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Craiova au
dispus, joi seara, reţinerea pentru
24 de ore, a unui tânăr din Olt, pe
numele căruia autorităţile italiene au
emis un mandat european de ares-
tare, întrucât este suspectat că, în
urmă cu aproximativ o lună, a par-
ticipat la uciderea unui cetăţean ita-
lian. Cel reţinut este Florian Valen-
tin Bucur, de 22 de ani, din comu-
na Pleşoiu, judeţul Olt, care este
suspectat de comiterea infracţiu-
nilor de omor cu premeditare şi jaf.

Solomon se opune ciuntirii
oraşului:

“Dacă
se întâmplă aşa
ceva, eu plec
acasă!“

Parlamentul
de la Chişinău
a ales, în sfârşit,
un preşedinte

Parlamentul de la Chişinău l-a
votat vineri pe magistratul Nicolae
Timofti în funcţia de preşedinte al
Republicii Moldova,  informează
PRO TV Chişinău. Nicolae Timofti,
până în prezent preşedinte al Con-
siliului Superior al Magistraturii, a
fost ales cu votul a 62 de deputaţi,
în condiţiile în care avea nevoie de
voturile a 61 din totalul de 101
membri ai Parlamentului moldo-
vean. Republica Moldova pune ast-
fel capăt unei cr ize politice care
durează de aproape trei ani, timp
în care ţara a fost condusă de un
preşedinte interimar.

Elevul Emanuel
Vârdol, de patru
ori la Olimpiada
Naţională
de Religie
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Ministerul Sãnãtãþii propune un proiect de
hotãrâre de Guvern prin care va fi modificatã
lista medicamentelor pentru trei denumiri co-
mune internaþionale, iar printr-un proiect de
ordin instituþia modificã durata zilelor de spita-
lizare pentru toate afecþiunile. Printr-un comu-
nicat transmis ieri, ministerul susþine  cã se aflã
în faza de revizuire a pachetului bazal de servi-
cii, în conformitate cu acordul pe care þara
noastrã l-a încheiat cu organismele internaþio-
nale. „Primele mãsuri pe care le adoptãm pen-
tru regândirea pachetului de servicii de bazã se
referã la 2 aspecte importante, ºi anume limita-
rea prescrierii în sistemul de asigurãri a unor
medicamente aflate în listele de medicamente
compensate ºi gratuite, precum ºi revizuirea
duratelor de spitalizare pentru diferitele grupe
diagnostic”, declarã ministrul Sãnãtãþii, Ritli
Ladislau (foto), citat în comunicat. În acest
sens, Ministerul Sãnãtãþii a lansat ieri, în dez-
batere publicã, proiectul de hotãrâre de Guvern
pentru modificarea Anexei la Hotãrârea de Gu-
vern 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprin-

zând denumirile comune internaþionale cores-
punzãtoare medicamentelor de care beneficia-
zã asiguraþii, cu sau fãrã contribuþie personalã,
pe bazã de prescripþie medicalã, în sistemul de
asigurãri sociale de sãnãtate. Modificãrile au fost
realizate în conformitate cu
recomandãrile experþilor Insti-
tutului NICE, care au realizat,
pentru Ministerul Sãnãtãþii, un
raport de evaluare a sistemu-
lui sanitar. Proiectul de act
normativ prevede modificarea
Listei de medicamente cu sau
fãrã contribuþie personalã pen-
tru trei denumiri comune in-
ternaþionale - Epoetinum alfa,
Epoetinum beta ºi Erdoseinã
- astfel încât acestea sã fie
prescrise numai pentru indi-
caþiile prevãzute în autoriza-
þia de punere pe piaþã. „Revi-
zuirea listei de medicamente
va însemna o raþionalizare a

consumului de medicamente, nu o excludere
sau tãiere. Este, mai degrabã, o eliminare a ano-
maliilor existente în sistemul de decontare, ano-
malii care au fost sesizate ºi de cãtre specialiº-
tii britanici”, a mai spus ministrul Ritli.
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PNG s-a aliat cu PRM
Preºedintele PNG, George Becali,

a anunþat, ieri, dupã ºedinþa
Consiliului Naþional, cã partidul pe
care îl conduce va participa la
alegerile locale ºi generale în
alianþã cu Partidul România Mare.
El a arãtat cã aceasta a fost opþiu-
nea a 99% din reprezentanþii PNG
din Consiliul Naþional. „Vom merge
în coaliþie împreunã cu PRM.
Aceasta este hotãrârea Consiliului
Naþional ºi este ºi voinþa mea alãturi
de voinþa lor”, a subliniat liderul
PNG. Potrivit lui Becali, viitoarea
coaliþie va avea candidaþi comuni în
toatã þara, în toate localitãþile. El a
arãtat cã numele candidaþilor vor fi
stabilite în comun, însã „eu o sã mã
supun hotãrârii fratelui mai mare,
Vadim”, a þinut sã precizeze Becali.
Totodatã, acesta a þinut sã precizeze
cã PNG va continua sã sprijine PDL
în Consiliul General al Primãriei
Capitalei pânã la viitoarele alegeri.
„Nu o sã rup înþelegerea, pentru cã
nu este frumos”, a spus Becali.

Preþul gazelor naturale
pentru populaþie, îngheþat
pânã în martie 2013

Preþul gazelor naturale pentru
populaþie va fi îngheþat pânã la
finele lunii martie 2013, odatã cu
prelungirea, cu un an, a unui ordin
prin care s-a stabilit cã tarifele nu se
modificã în perioada 1 iulie 2011-31
martie 2012. „Pentru consumatorii
casnici ºi producãtorii de energie
termicã, numai pentru gazele
utilizate la producerea de energie
termicã în centralele de cogenerare
ºi în centralele termice destinate
consumului populaþiei, structura
amestecului de gaze naturale se
stabileºte de ANRE, astfel încât sã se
asigure, pânã în 31 martie 2013,
menþinerea nemodificatã a valorii
sumei fixe unitare pentru acoperirea
costurilor de achiziþie a gazelor
furnizate în regim reglementat
acestor categorii de consumatori
(...)”, se aratã într-un proiect de
ordin elaborat de ANRE, Ministerul
Economiei ºi Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale.

UNPR îi solicitã eurodeputa-
tului PDL Cristian Preda „sã-ºi
reevalueze poziþia ºi sã o punã
în acord cu logica ºi cu istoria
politicã recentã”, susþinând cã „o
abordare de tipul «cine profitã
de cine» îl pune în primul rând
pe el însuºi într-o posturã defa-
vorabilã”. „Cu tot respectul pen-
tru dreptul lui Cristian Preda la
opinii, fie ele ºi greºite, UNPR îi
atrage atenþia europarlamentaru-
lui PDL cã, din ignoranþã sau cu
rea-intenþie, comite cel puþin
douã erori majore de logicã în
evaluarea relaþiei democrat-libe-
ralilor cu progresiºtii. (...) Ceea
ce se discutã în aceste zile între
PDL ºi UNPR nu este o alianþã,
ci un protocol de colaborare la
nivel naþional. De asemenea, la
nivel local, se discutã diverse
formule de susþinere a unor can-
didaþi comuni, într-o logicã a
parteneriatului pragmatic ºi nu a
alianþelor ideologice”, menþio-
neazã UNPR într-un comunicat
de presã. În continuare, Uniu-
nea aratã cã Preda a fost consi-
lier al preºedintelui Emil Con-
stantinescu, a fost numit de pre-
mierul Cãlin Popescu Tãriceanu

„Dacã vorbim despre trãdãri
ºi oportunism, discuþia despre Cristian

Preda poate fi (...) interesantã”Premierul Mihai Rãzvan Ungu-
reanu i-a cerut, ieri, la începutul
ºedinþei de Guvern, lui Dan Iulius
Plaveti, demisia de la conducerea
ANRE, pentru întârzierea cu care
a prezentat Guvernului legea pri-
vind energia ºi calendarul de libe-
ralizare a preþurilor, dar l-a iertat
dupã ce acesta i-a explicat cã a tre-
buit sã poarte noi negocieri cu UE.
„Au fost probleme de calendar, iar
ºeful Guvernului a întrebat cine
este responsabil, Plaveti asumân-
du-ºi întârzierile. Premierul i-a spus
cã este nemulþumit (...) ºi cã nu
este posibil sã aºtepte ultima zi îna-
intea declanºãrii, de cãtre Comisia
Europeanã, a procedurii de infrin-

Premierul i-a cerut demisia
ºefului ANRE, apoi l-a iertat

secretar de stat în MAE, s-a în-
scris în PDL în 2009, unde a avut
o „ascensiune fulminantã”, ºi a
fost pus, în acelaºi an, pe lista
de candidaþi pentru Parlamentul
European. „Prin urmare, dacã
vorbim despre trãdãri ºi opor-
tunism, discuþia despre Cristian
Preda poate fi, cu siguranþã, una
interesantã. Însã nu ne preocu-
pã aspectele subiective de con-
ºtiinþã ale colegului de la PDL,
ci ne îngrijoreazã entuziasmul cu
care propagã, în spaþiul public,
discursul opoziþiei”, se mai ara-
tã în comunicat. Europarlamen-
tarul Cristian Preda a declarat
ieri, pentru Mediafax, cã dacã
PDL ºi UNPR vor avea o cam-
panie comunã pentru alegerile
din Capitalã, „mã tem cã va tre-
bui sã gãsesc altceva de fãcut
pe durata acestei campanii. Nu
pot sã sprijin un astfel de ma-
riaj”. El a menþionat cã va spri-
jini numai acei candidaþi PDL
care nu se vor lãsa „contaminaþi
de aceastã alianþã inutilã ºi no-
civã”, iar în cazul în care vor fi
numai candidaþi comuni ai PDL
ºi UNPR, îi rãmâne doar varian-
ta de a susþine independenþi.

Ford ºi AVAS au semnat, ieri, un act adiþional la contractul de privatizare a
Automobile Craiova, potrivit cãruia constructorul auto va produce un numãr
de maºini mult mai redus faþã de cel asumat – 810.000 de unitãþi în perioada 1
ianuarie 2013-31 decembrie 2017, în loc de 250.000 de unitãþi pe an – motiv
pentru care a ºi acceptat sã plãteascã penalitãþi statului român, aºa cum preve-
de contractul, ºi va renunþa la un ajutor de stat pentru formarea profesionalã a
angajaþilor, în valoare de 57 milioane euro. Actul adiþional a fost elaborat în
urma unor runde de negocieri care au avut loc în perioada mai 2010 - decem-
brie 2011 între reprezentanþii Ford ºi o comisie guvernamentalã ºi aprobat
marþi, în ºedinþã de guvern. Documentul mai prevede ca ajutorul de stat
acordat Ford pentru investiþii sã fie plafonat la 75 milioane euro. Din totalul

ajutorului de stat, 38 milioane
euro sunt acordate pentru pro-
iectul de investiþii destinat pro-
ducerii de automobile ºi 37 mi-
lioane euro pentru proiectul de
investiþii destinat producerii de
motoare. Totodatã, Ford se an-
gajeazã la un proiect de inves-
tiþii destinat producerii de au-
tomobile în sumã totalã de
618,14 milioane euro ºi la un
proiect de investiþii destinat
producerii de motoare de
250,9 milioane euro.

Ford ºi AVAS au semnat, ieri, un act
adiþional la contractul de privatizare

gement la adresa României. El i-a
spus cã, în aceste condiþii, ar tre-
bui sã demisioneze de la conduce-
rea ANRE”, au relatat surse oficiale.
Potrivit acestora, Plaveti i-a rãs-
puns premierului cã demisioneazã,
dar cã doreºte, mai întâi, sã pre-
zinte exact situaþia elaborãrii aces-
tui proiect de lege: respectiv cã ea
ar fi trebuit aprobatã pânã la 11
martie 2011, dar cã a fost necesar
sã fie purtate noi discuþii cu ofi-
cialii CE, care nu au agreat forma
proiectului ºi au cerut îmbunãtã-
þiri. Plaveti a arãtat, astfel, cã ne-
gocieri importante au avut loc chiar
în ultimele luni, ceea ce a generat
întârzieri în finalizarea proiectului.

Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a declarat, ieri, pen-
tru Mediafax, cã existã o flexibilitate în ceea ce priveºte problema
realocãrii de fonduri pentru programul de reabilitare termicã, „sche-
ma tehnicã” urmând sã fie discutatã sãptãmâna viitoare, la Bruxelles,
de experþii POR. Orban a precizat cã subiectul a fost luat în discuþie
la Bruxelles. „Existã o anumitã flexibilitate în aceastã privinþã. Sãptã-
mâna viitoare se va discuta schema tehnicã la Bruxelles, unde se vor
deplasa experþii POR. Când se va identifica o soluþie, vor fi identifi-
cate ºi resursele necesare”, a explicat ministrul.

Experþi POR vor discuta despre realocarea
fondurilor pentru reabilitarea termicã
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Ca şi moartea, prostia e democratică: nu
distinge între săraci şi bogaţi, între oameni
de rând şi aristocraţie, între stânga şi dreapta
şi aşa mai departe. Cu alte cuvinte,  întâlneşti
proşti peste tot şi la toate nivelurile. Prostia
are imaginaţie şi valorifică diferenţiat resur-
sele de întunecime ale fiecărui individ, astfel
încât rezultatul să fie sau să pară multicolor.
Am citit comentariile de pe site-ul ziarului
nostru la articolul „Lia Olguţa Vasilescu şi
mirajul primăriei”, apărut în numărul de ieri.
Fireşte, dacă libertatea de exprimare este to-
lerată în presa scrisă, ea poate beneficia de
îngăduinţă, adică de acelaşi regim, şi în spa-
ţiul virtual. Unde se ascunde însă meschin,
în spatele anonimatului. Şi, uneori, pare un
scuipat livrat de cineva purtând cagulă, pe
întuneric, care o rupe, apoi, la fugă. „Andi”,
de pildă, cu gândul la o chestie mercantilă,
întreabă autorul „cât ai luat pentru articolul
ăsta de fond în favoarea lui Aurică?”, în
timp ce „Anca”, dorindu-se mai profundă şi,
probabil, mai mobilă, crede că „fiu-său a fost
pesedist şi pus în funcţia pe care a avut-o

MIRCEA CANŢĂR

Câteva specii de prostovani
datorită tăticului, că lucrează la ziar”. După
toate aparenţele, deşi se exprimă toroipănis-
tic, „Anca” pare din tabăra Cristinei Calan-
giu, fiindcă şi conchide înţelept: „Cel mai bine
a făcut Gust când a mirosit cu cine luptă
PSD-ul şi a fugit de partea puterii”. Jale
mare şi pierdere... irecuperabilă. Politician de
mare viitor, mai ales că nimeni nu l-a întrebat
ce ştie să facă. În fine, cam acesta este tonul
invectivelor. Şi nu poţi lupta cu toate formele
de insanitate. Dar să revenim la subiect. „Fiu-
său” (n.a. – Radu Canţăr) a plecat din Craio-
va de vreo jumătate de an, renunţând la mă-
reaţa funcţie „pe care a avut-o datorită tăti-
cului”. Aşa să fie oare? Dacă a fost pesedist,
şi a fost, poate a rămas, avea libertatea aces-
tei opţiuni, n-a muncit în campaniile electo-
rale, alături de ceilalţi militanţi? Deşi nu pen-
tru slujba temporară la Consiliul Judeţean a
făcut asta. Era major, vaccinat, absolvent al
unei facultăţi de stat, cu destule merite, pe
propria strădanie, animat de propriile idealuri.
Şi, în nici un caz, sub tutela tatălui său. Dar
toate acestea sunt bizarerii. Să ne apropiem

însă de fondul discuţiei, abandonând chibiţă-
reala de duzină. Ce a susţinut „Cuvântul Li-
bertăţii”, cotidian la care a lucrat ca redac-
tor şi redactor-şef adjunct inclusiv Lia Olga
Vasilescu – militantă PRM-istă fiind – în pri-
vinţa acesteia? Nimic altceva decât, întotdeau-
na pe un ton moderat, că, pentru a deveni
candidata USL la Primăria Craiova, trebuia
să aibă acordul formal al organizaţiei munici-
pale PSD. Nu greu de obţinut, dar obligato-
riu moralmente şi democratic. Este sau nu
este aşa? Surmontarea acestei proceduri de-
mocratice, cum s-a şi întâmplat, reprezenta
o sfidare premeditată a celor care consideră
că alcătuiesc conducerea organizaţiei social-
democrate. Desantul, prin aportul centrului,
o vulnerabilizează chiar pe Lia Olga Vasiles-
cu, altminteri plină de sine, superficială, şi ne
oprim, fiindcă politica nu se face fără memo-
rie, schimbându-ţi caracterul precum poşe-
tele. Nu spunem de lux. Una dintre manevre-
le curente ale politicianului este camuflarea
calculului util sieşi în chestiuni de principii.
Pentru cei care au îndoieli în privinţa corec-

titudinii textelor noastre propunem un test la
îndemână: lectura colecţiei „Cuvântul Liber-
tăţii” din campania electorală pentru alegerile
parlamentare din 2008. Şi dacă trebuie spus
adevărul, hai să-l rostim. De pildă, dacă se-
natorul de Filiaşi, Lia Olga Vasilescu, poate
afirma, având conştiinţa curată, că a plătit
vreun leu sau i s-a solicitat, pentru spaţiul
publicitar dedicat. Are libertatea deplină să facă
public acest lucru unde doreşte. Apoi, dacă a
adresat celor care au muncit pentru ea şi con-
generul ei pentru Camera Deputaţilor, redac-
ţional, un simplu „mulţumesc”, de asemenea.
Preferând demagogiei patriotarde peremiste
delirul egolatriei, Lia Olga Vasilescu se simte,
probabil, o eroină a eticului, o femeie a misi-
unii, care se încurcă, este drept, în faţa de-
putatului Gelu Vişan, cum s-a întâmplat la
postul tv GIGA, săptămâna trecută, într-o
chestiune irelevantă. Dacă postacii aparţin sau
nu grupului său de susţinători are o impor-
tanţă minoră. Jalnică e toată povestea. Şi ea
nu se opreşte aici.

În ciuda planurilor de dezvolta-
re a zonei metropolitane, planuri pe
care şi le fac autorităţile loc ale,
s-ar părea că Bănia va rămâne tot
cu străzile, cartierele şi periferiile
pe care le avea cu mult timp în
urmă. Asta din cauza faptului că
extinderea municipiului s-ar putea
să nu fie recunoscută de specia-
liştii în urbanism. “Am văzut care
e gândirea unora care sunt în con-
ducerea Ministerului Dezvoltării, să
revenim la graniţele prevăzute prin
legea de împărţire administrativ
teritorială din 1968. Asta ar însem-
na să rămânem un fel de Slatina,
să ajungem un oraş cu 90.000 de
locuitori. De ce? Pentru că acum
50 de ani exista nu ştiu ce IAS care
avea terenuri până în centrul Cra-
iovei?”, a declarat primarul  Anto-
nie Solomon.
Primarul se opune categoric

Edilul-şef din Bănie spune însă
că, dacă se va întâmpla aşa, va
reacţiona. Solomon susţine că este
pregătit să se exprime cu vehe-
menţă împotriva unei astfel de re-

Solomon se opune ciuntirii oraşului: “Dacă se întâmplă aşa
ceva, eu plec acasă!“

Primarul Antonie Solomon a anunţat că municipiul este în pericol să-şi piardă
fâşii importante de la periferie, dar că el se va opune total acestei ciuntiri a terito-
riului. PUG-ul Craiovei, care trebuie musai să fie reînnoit în acest an, prinde sub
umbrela municipalităţii doar o parte din suprafaţa actuală a oraşului, lăsând comu-
nelor învecinate aproape 1.200 de hectare.

ticenţe. “Dacă se întâmplă aşa
ceva, eu plec acasă”, a răbufnit
acesta într-o conferinţă de presă.
Mai mult, Solomon a ţinut să spu-
nă, într-un mod cât se poate de
explicit, că se va opune unei astfel
de abordări administrative pentru
Craiova atâta timp cât se va afla în
funcţia de primar. “Vă spun de pe
acum că acest lucru nu se va în-
tâmpla cât timp sunt eu în Primă-
rie”, a mai adăugat acesta, pe un
ton categoric. Primarul Antonie
Solomon nu a precizat, în schimb,
când ar urma să se întâmple acest
lucru, ştiut fiind faptul că autori-
tăţile locale nu au început încă de-
mersurile de reînnoire a hărţii ur-
banistice a Craiovei.
Pierdere pentru municipiu,
câştig pentru comune

Arhitectul-şef al Craiovei, Mir-
cea Diaconescu susţine că a în-
ceput diligenţele la minister pen-
tru a reglementa întocmirea unui
nou PUG al Craiovei, dar a întâm-
pinat aceeaş i problemă, a impu-

nerii limitelor teritoriale din anii
’60.  Potrivit acestuia, dacă se va
merge pe această variantă – ofi-
cialii ministeriali invocând faptul
că este foarte greu de modificat
Legea nr. 2 din 1968 – Craiova
îşi va scurta poalele cu circa 1.200
de hectare c are vor reveni c omu-
nelor Podari, Malu Mare şi Câr-
cea.  Pe lângă pierderea unor teri-
torii în care municipalitatea a in-
vestit sume importante în infras-
truc tură, cea mai mare problemă
consis tă din diminuarea populaţiei
munic ipiului.  Şi cu teritoriu mai
restrâns şi cu loc uitori mai puţini,
Bănia r iscă,  prin urmare, să-şi
piardă statutul de capitală a regiu-
nii,  ceea ce înseamnă şi fonduri
europene mai puţine.
PUG-ul funcţiona de 10 ani

PUG-ul Craiovei are o istorie
veche şi tris tă. Ultima variantă a
fost c oncepută în 2001, în tim-
pul ultimului mandat al primaru-
lui Vasile Bulucea. În ciuda trans-
formărilor edilitare prin care a
trec ut oraşul, planul urbanistic
nu a fos t sc himbat c u nimic ,
funcţionând aşa timp de 10 ani.
În 2011, autorităţile nu au mai
avut nici o lege de partea lor şi
au fos t forţate să recunoasc ă fap-
tul că nu mai pot c onta pe acest
document. În primăvara trecută,
PUG-ul a fost dec larat expirat în
mod ofic ial,  iar  reprezentanţii
municipalităţii s-au grăbit să-l în-

locuiască. Pentru c ă exista ris-
cul să nu mai poată fi eliberată
nici o autorizaţie de c ons truire şi
pentru că nu demaraseră nici o
procedură pentru obţinerea unui
nou PUG, autorităţile au venit cu
ideea prelungirii celui vechi.
Un singur glonţ pe ţeavă

Până şi modul cum a fost pre-
lungit acest PUG a fost extrem de
controversat.  Cons ilierii liberali,
prin vocea arhitectului Emilian Şte-
fârţă, l-au critic at dur pe vicepri-
marul Mărinică Dincă – ac esta în-
locuindu-l la acea vreme pe pri-
marul Antonie Solomon, care era

suspendat printr-o decizie a instan-
ţei de judecată. Arhitec tul i-a re-
proşat viceprimarului că,  în necu-
noştinţă de c auză sau pur şi sim-
plu pentru a sabota c onstrucţiile
în Craiova,  a propus ca PUG-ul
să f ie prelungit pentru o perioadă
de numai un an, deşi există o lege
care îi dă posibilitatea să se ofere
cu prelungire de funcţionare de
până la trei ani. Specialis tul a
atenţionat atunci că autoritatea
şi-a epuizat practic singurul glonţ,
dat fiind faptul că un astfel de
document nu poate fi prelungit
decât o singură dată.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj au început cer-
cetãrile în acest caz la sfârºitul lu-
nii august 2011, dupã ce o persoa-
nã a depus plângere cã le-a dat
celor doi 3.250 de lei pentru în-
tocmirea unui raport medico-legal
de calcul retroactiv al alcoolemiei
mai “convenabil”, document care
putea sã-l scape de urmãrirea pe-
nalã. Denunþãtorul a precizat cã a
ajuns la asistentul Cristian Preda
prin intermediul Janei Pãun, care
se prezentase ca fiind avocatã.
Potrivit rechizitoriului întocmit de

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au pronunþat, ieri, sentinþa,
în dosarul traficului de influen-
þã de la Institutul de Medicinã
Legalã (IML) Craiova, în care
au fost judecaþi Cristian Preda,
asistent în cadul IML ºi Jana

Pãun, femeia care îi gãsea clienþi
bãrbatului. Bãrbatul a primit un
an ºi 8 luni de închisoare, iar fe-
meia 2 ani ºi 6 luni de detenþie.
Hotãrârea instanþei poate fi ata-
catã cu apel, atât de procurori,
cât ºi de inculpaþi.

procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, denunþãtorul s-a
hotãrât sã-i reclame pe cei doi
dupã ce, în august 2011, a fost tri-
mis în judecatã pentru conducere
sub influenþa bãuturilor alcoolice,
întrucât raportul nu fusese “mãs-
luit” de Preda, potrivit înþelegerii.
În urma denunþului, procurorii au
autorizat folosirea unui investiga-
tor sub acoperire, care s-a întâlnit
cu Cristian Preda pe 29 noiembrie
2011. Acesta i-a cerut asistentului
sã-l ajute cu un certificat medico-
legal pentru un veriºor, în care sã

fie trecute mai multe zile de îngri-
jire medicalã. S-au înþeles pentru
suma de 500 de euro, iar Preda a
fost prins în flagrant, în timp ce
primea banii marcaþi criminalistic,
la sfârºitul anului trecut, pe 2 de-
cembrie. Asistentul ºi Jana Pãun
au fost arestaþi preventiv pentru
trafic de influenþã, iar ulterior, în
decembrie, au fost trimiºi în jude-
catã, femeia fiind eliberatã dupã
aproximativ o sãptãmânã petrecu-
tã în arest, cu obligarea de a nu
pãrãsi localitatea de domiciliu, res-
pectiv comuna Drãgoteºti.

Ieri, judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au pronunþat sentinþa în do-
sar, cei doi fiind gãsiþi vinovaþi de
comiterea infracþiunii de trafic de
influenþã. Cristian Preda a fost
condamnat la 1 an ºi 8 luni de în-
chisoare, faþã de el fiind menþinu-

tã arestarea preventivã, în timp ce
Jana Pãun a primit o pedeapsã de
2 ani ºi 6 luni închisoare. Hotãrâ-
rea Tribunalului Dolj nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel, în
termen de 10 zile, atât de procu-
rori, cât ºi de inculpaþi.

Tânãrul, Florian Valentin Bu-
cur, de 22 de ani, din comuna
Pleºoiu, judeþul Olt, este suspec-
tat de comiterea infracþiunilor de
omor cu premeditare ºi jaf. Po-
trivit datelor consemnate în man-
datul european de arestare, în
noaptea de 19 spre 20 februarie
2012, în localitatea Castellam-
mare del Golfo, din Italia, Flori-
an Valentin Bucur în complicita-
te cu o altã persoanã, a provo-
cat decesul cetãþeanului italian H.
G. Victima a fost lovitã în mod
repetat în faþã, apoi a fost legatã
cu un cablu de un braþ ºi de gât,
dar ºi cu o eºarfã peste gurã ca
sã nu se audã þipetele, murind
ºtrangulalã. Cei doi complici au

Oltean suspectat de omor
în Italia, reþinut de procurori

Procurorii Secþiei de urmãrire penalã din ca-
drul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel

Craiova au dispus, joi seara, reþinerea pentru 24
de ore, a unui tânãr din Olt, pe numele cãruia

autoritãþile italiene au emis un mandat european
de arestare, întrucât este suspectat cã, în urmã
cu aproximativ o lunã, a participat la uciderea

unui cetãþean italian.
fugit cu banii, autoturismul ºi te-
lefoanele mobile ale italianului.
“Poliþiºtii IPJ Olt l-au depistat pe
bãrbat, care a fost adus ieri
(n.r.-joi), la noi, la Parchet, pro-
curorul de caz dispunând reþi-
nerea sa, la ora 18.45. Astãzi
(n.r.- vineri), urmeazã sã fie pre-
zentat Curþii de Apel Craiova cu
propunere de arestare preventi-
vã în vederea predãrii lui cãtre
autoritãþile italiene”, ne-a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al Par-
chetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova, procuror Ionel
Grigorie. Conform legislaþiei ita-
liene, pentru fapta sa, olteanul ris-
cã o pedeapsã de pânã la 30 de
ani de închisoare.

Reamintim cã, în
august 2011 procu-
rorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Cra-
iova au trimis în ju-
decatã un grup de
traficanþi de droguri,
format din Marius
Titi Condoiu zis
Mari, de 37 de ani,
Marius Cristian Cãli-
nescu zis Parantezã,
de 30 de ani, Ionel
Emil Boicea zis Bebi-
þã, de 38 de ani, Cos-
tin Dascãlu, de 24 de
ani, care o mai folo-
sea ºi pe sora sa, Flo-
rentina, de 26 de ani, pentru a
distribui “marfa”, furnizorul fi-
ind Marian Boicea zis Codiþã,
aflat în Portugalia. În timpul su-
pravegherii membrilor grupului,
oamenii legii au aflat cã Marian
Boicea urma sã trimitã un colet
din Portugalia în Craiova, printr-
o firmã de curierat, astfel cã joi,
30 iunie 2011, în jurul orei 11.45,
poliþiºtii de la Brigada de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, care suprave-
gheau deja zona, l-au prins pe Io-
nel Emil Boicea în zona Gãrii Cra-
iova, în timp ce-ºi ridica de la
agenþie coletul. Printre produse-
le alimentare ºi jucãrii, într-un
rãþoi din pluº, oamenii legii au
gãsit 28 de batoane de haºiº cân-
tãrind 360 grame, iar într-un joc
tip puzzle pentru copii, o altã pla-

Traficanþii de droguri “portugheze”, ares-
taþi în vara anului trecut de oamenii legii,
au fost condamnaþi, joi, de magistraþii Tri-
bunalului Dolj la pedepse cu închisoarea
ce variazã între 3 ºi 7 ani de închisoare. În
acelaºi dosar, Costin Dascãlu, implicat în

scandalul cu împuºcãturi de la IML Craio-
va, din august 2007, a primit 5 ani de
detenþie. Craiovenii au fost prinºi dupã ce
primiserã un colet din Portugalia în care
s-a gãsit aproape o jumãtate de kilogram
de haºiº, de foarte bunã calitate.

cã din haºiº ce cântãrea 100 gra-
me, Laboratorul Central de Ana-
lizã ºi Profil al Drogurilor con-
firmând cã este vorba despre re-
zinã de cannabis (haºiº). Ulterior
au fost efectuate percheziþii la
locuinþele membrilor grupului, la
streaºina casei fraþilor Dascãlu
fiind descoperite mai multe frag-
mente vegetale uscate, despre
care s-a stabilit cã era canabis.
Condoiu, Cãlinescu ºi Ionel Emil
Boicea au fost reþinuþi pentru 24
de ore apoi arestaþi preventiv,
faþã de Florentina Dascãlu s-a
luat mãsura de interzicere a pã-
rãsirii localitãþii, iar Costin Das-
cãlu a scãpat de telefon ºi a dis-
pãrut, chiar înainte de a descin-
de oamenii legii la el acasã. Pro-
curorii craioveni din cadrul DII-
COT i-au trimis în judecatã pe

Condoiu, Cãlinescu ºi
Ionel Emil Boicea în
stare de arest preven-
tiv, pe Costin Dascãlu
ºi Marian Boicea în lip-
sã, cu mandate europe-
ne de arestare ºi man-
date de urmãrire inter-
naþionalã, ºi pe Floren-
tina Dascãlu (în stare
de libertate), pentru
comiterea infracþiuni-
lor de constituire a unui
grup infracþional orga-
nizat,  aderarea sau
sprijinirea sub orice
formã a unui astfel de
grup, trafic de droguri

de risc, trafic internaþional de
droguri de risc, respectiv com-
plicitate la trafic internaþional de
droguri de risc. În septembrie
2011 Marian Boicea s-a predat,
fiind ºi el arestat, însã Dascãlu
nu a fost gãsit nici acum.

Joi, 15 martie a.c., judecãto-
rii de la Tribunalul Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar. Astfel,
Ionel Emil Boicea, Marius Titi
Condoiu ºi Marius Cristian Cã-
linescu au primit câte 6 ani de
închisoare, Marian Boicea 7 ani,
Costin Dascãlu a fost condam-
nat la 5 ani de închisoare, iar Flo-
rentina Dascãlu la 3 ani de în-
chisoare cu suspendarea condi-
þionatã a executãrii pedepsei.
Sentinþa nu este definitivã, atât
procurorii, cât ºi inculpaþii pu-
tând formula apel.
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Grãdiniþa
din localitate

a devenit un loc
mai sigur

pentru copii
Încã de anul trecut, se lu-

creazã de zor la modernizarea
unitãþilor de învãþãmânt din lo-
calitate. Autoritãþile locale au

investit mult pentru a crea con-
diþii optime celor 300 de ºco-
lari ºi preºcolari care învaþã
aici, dar ºi pentru a le garanta
siguranþa în incinta celor douã
unitãþi. Curtea grãdiniþei, un
loc cu pãmânt ºi iarbã mai îna-
inte, împrejmuit cu un gãrduþ
de un metru înãlþime, parþial
distrus ºi fãrã porþi, un real
pericol pentru copii, este acum
un parc mai mult decât agrea-
bil, spaþiul generos permiþând

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI ºi MARIN TURCITU

Despre comuna doljeanã Coþofenii
din Faþã s-a mai scris de-a lungul tim-
pului, amintindu-se despre schimbã-
rile intervenite în viaþa comunitãþii ori
despre eforturile întreprinse pentru
ca localitatea sã treacã marea de pro-
bleme ivite la tot pasul ºi sã iasã la
liman. E mult de muncã la Primãrie
ºi cu un buget strâmtorat, e nevoie
de multã chibzuialã ºi rãbdare pen-
tru ca lucrurile sã se miºte. Eforturi-
le se dubleazã în momentul în care îþi
propui sã creezi astfel condiþii de via-
þã mai bune localnicilor. Banii se adu-

nã cu greu la bugetul local, semn cã
oamenii întâmpinã ºi ei dificultãþi fi-
nanciare. Cu toate acestea, proiec-
tele începute deja trebuie sã meargã
mai departe. “Muncim mult pentru
cã avem o serie de proiecte planifi-
cate sau în derulare, pe care nu le
putem lãsa de pe o zi pe alta. ªtiu cã
oamenii au aºteptãri multe de la au-
toritãþile locale, iar noi facem efor-
turi sã rezolvãm problemele ºi sã le
acoperim nevoile care depind de noi”,
a mãrturisit Constantin Cârciumaru,
primarul comunei Coþofenii din Faþã.

instalarea de leagãne, toboga-
ne, balansoare, bãnci ºi ronduri
de flori. Copiii vin acum cu
drag la grãdiniþã ºi îºi petrec
pauzele trecând de la leagãne
la tobogane ºi de la tobogane
la balansoare. Dacã pânã acum
ei trebuiau supravegheaþi pas
cu pas pentru a nu ieºi din pe-
rimetrul grãdiniþei, pe drumul
pe  care  c i rculã  maºini  sau

pentru a nu se
lovi  în  gardul
d e t e r i o r a t ,
acum cadre le
didactice rãsu-
flã uºurate pen-
t ru  cã  micuþ i i
sunt în siguran-
þã  în  inc in ta
grãdiniþei, îm-
prejmuitã cu un
gard nou, solid.
Dupã  spuse le
p r i m a r u l u i ,
Constantin Câr-
ciumaru,  pânã
în  toamnã  va
începe reabilita-
rea clãdir i i  în
care  func þ io -

neazã grãdiniþa. „Avem un pro-
iect de accesare a unor fonduri
guvernamentale pentru moder-
nizarea clãdirii grãdiniþei, pen-
tru care ar trebui sã primim
ºapte miliarde de lei vechi. Am

început deja o serie de lucrãri
cu bani de la bugetul local. De
exemplu, complexul de joacã
plus împrejmuirea cu gard din
beton au costat 700 de milioa-
ne de lei vechi”, a explicat Con-
stantin Cârciumaru.

Continuã
investiþiile
la ºcoalã

Dupã comasãrile din anul
2010, ºcoala din
sa tu l  Beharca
s-a comasat cu
cea de la Coþofe-
nii din Faþã, aco-
lo  unde  pes te
200 de elevi în-
vaþã  la  c lasele
V-VIII. ªcolarii
au  as igura t  un
mijloc de trans-
por t  pentru  a
ajunge la ºcoalã,
pãrinþii fiind mul-
þumiþi de faptul
cã, în acest fel,
copiii parcurg în
siguranþã distan-
þa dintre ºcoalã ºi casã. Auto-
ritãþile au în plan acum un pro-
iect de extindere a clãdirii ºco-
lii, precum ºi unele lucrãri de
modernizare “Din bugetul local
am repar t izat  suma de 500

de milioane de
lei vechi pentru
ºcoala din loca-
litate. Dupã ce
am terminat mo-
dernizarea ºi rea-
bilitarea, trebuie
sã realizãm alei-
l e  be tona te  º i
careul unde se
adunã copiii. De
asemenea, avem
în plan o extin-
dere de ºcoalã,
care  e  absolu t
necesarã  dupã
comasãrile care

s-au produs în 2010. Trebuie
sã mai construim încã douã
sãli de clasã ºi un laborator”, a
mai spus primarul localitãþii
Coþofenii din Faþã.

Dispensar pentru
locuitorii din

Beharca
Pentru ca unitatea în care

funcþiona ºcoala din Beharca
înainte de comasare sã nu rã-

mânã în paraginã, autoritãþile
locale s-au gândit cã nu ar stri-
ca sã le aducã localnicilor din
împrejurimi medi-
cul mai aproape de
casã. Aºa cã au fã-
cut tot ce s-a pu-
tut pânã au obþinut
niºte sponsorizãri
cu care se amena-
jeazã  acum d is -
pensarul din Be-
harca, unde medi-
cii din localitate
vor fi la datorie o
datã pe sãptãmâ-

nã. Oamenii nu vor mai fi ne-
voiþi sã meargã câþiva kilometri
pânã la  Coþofeni i  d in  Faþã
atunci când sunt bolnavi sau au
nevoie de câte o reþetã. Potri-
vit autoritãþilor, unitatea medi-
calã va fi deschisã în cursul lu-
nii urmãtoare: “Dupã ce ªcoa-

la Generalã cu clasele I-IV
Beharca s-a comasat cu
cea din Coþofenii din Faþã,
clãdirea în care funcþiona
a rãmas goalã. Aºa cã ne-
am gândi t  sã  ven im în
sprijinul oamenilor din lo-
calitate cu un dispensar.
Este vorba de o investiþie
micã, de aproximativ 50 de
milioane de lei vechi, dar
care  pentru  oameni  în-
seamnã foarte mult, are
impact. Majoritatea sunt
bãtrâni ºi le este foar te
greu sã meargã pânã la
dispensarul din Coþofenii
din Faþã pentru o reþetã,

acum un medic o sã vinã o
datã pe sãptãmânã sã-i con-
sulte. În cursul lunii aprilie
îl vom deschide”.

Baza sportivã ar putea fi gata,
aproape gata!

În ceea ce priveºte lucrãrile la
baza sportivã, începute în anul
2007, autoritãþile spun cã mai au
nevoie de încã 2 miliarde de lei
vechi pentru finalizarea lor. “Banii
pentru realizarea bazei sportive din
localitate au venit de la Guvern
pe Ordonanþa 7. În total, investiþia se ridicã la suma de 4,5 miliarde
de lei vechi, dar în acest moment este realizatã doar în proporþie de 60-
70 la sutã pentru cã am rãmas fãrã fonduri. Mai aºteptãm încã douã
miliarde de lei vechi”, spune primarul Constantin Cârciumaru.

“Suntem în faza
în care pregãtim
studiul de fezabilita-
te pentru un proiect de asfaltare a drumurilor din comunã, pe o
distanþã de 6,5 kilometri. Sperãm ca documentele sã treacã repede
de controlul ANRMAP, ºi în aceste condiþii Guvernul ar trebui sã
ne aprobe o sumã importantã de bani pentru realizarea acestui ob-
iectiv. Acest proiect a fost depus ºi la Ministerul Dezvoltãrii, nu a
intrat în prima fazã, aºa cã nu mai contãm pe acei bani. Dacã totul
decurge normal, în scurt timp începem asfaltarea”.
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Cârciumaru
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Deºi lucrãrile pentru extinde-
rea cimitirului Ungureni nu au
început încã, deja au fost depu-
se 4.500 de cereri pentru cele

Primãria Craiova pregãteºte
extinderea cimitirelor Ungureni
ºi Craiova Nord, sperând cã
poate ameliora criza mormin-

telor. Se vor face 3.000 de lo-
curi de veci, dar numãrul cere-
rilor este mult mai mare, aces-
tea fiind de 5.500.

2.000 de locuri de veci care vor
fi amenajate aici. „Singura solu-
þie pentru ieºirea din aceastã cri-
zã a mormintelor este amenaja-

rea unui nou cimi-
tir. Acest lucru se
va putea întâmpla
în 3-4 ani”, susþi-
ne ºeful Serviciu-
lui de administrare
a cimitirelor din
cadrul Primãriei
Craiova,  Lucian
Moºoiu.

Cererile
sunt avizate

ºi de un
medic

Pe lângã trasa-
rea noilor locuri
de  veci ,  vor  f i

amenajate alei ºi va fi ridicatã o
capelã nouã, modernã ºi încã-
pãtoare. „Avem deja circa 4.500
de cereri pentru aceste 2.000 de
locuri de veci care se vor crea
la Ungureni. Pentru a decide
care din aceste cereri se vor
aproba, s-a constituit o comi-
sie de pompe funebre, din care
face parte ºi un medic. Comi-
sia va avea în vedere, în primul
rând, data la care a fost depusã
cererea pentru un loc de veci,
precum ºi gravitatea bolii de
care suferã solicitantul”, a ex-
plicat Lucian Moºoiu.

Zece solicitãri
pe zi

Tot pentru a face faþã cererii
tot mai mari de morminte, mu-
nicipalitatea craioveanã are în
vedere ºi extinderea cimitirului

Craiova Nord. „Cimitirul Cra-
iova Nord urmeazã sã se extin-
dã peste stradã. Aici va fi o
nouã capelã, în jurul cãreia se
vor face circa 1.000 de locuri
de veci. Nici acestea nu sunt
suficiente pentru cã deja avem
1.000 de cereri”, a mai spus
Moºoiu,  menþionând cã vin
aproximativ zece cereri pe zi.

Taxele
pentru întreþinere
nu se mai plãtesc

de patru ani
Din 2008, taxele pentru în-

treþinerea locurilor de veci nu
mai sunt obligatorii. Reprezen-
tanþii Primariei Craiova spun cã

acest lucru este o piedicã fi-
nanciarã importantã. Pe de o
parte, pentru cã nu mai vin
aceºti bani de la persoanele
care concesioneazã locuri de
veci, administraþiei îi este greu
sã le întreþinã din fonduri pro-
prii, fãcând eforturi pentru a
asigura în primul rând paza
mormintelor. Pe de altã parte,
se strâng bani puþini ºi pentru
amenajarea de noi cimitire. În
Craiova se aflã patru cimitire:
Sineasca-  22.300 locuri  de
veci, Ungureni-7.300, Craiova
Nord-6.000 ºi  Dorobãnþiei-
5.000.  Locuri le  l ibere sunt
prea puþine, în Dorobãnþiei-500
ºi Craiova Nord-800.

CRISTINA GHIÞULESCU

Aproape 500 de agenþi eco-
nomici de pe raza judeþului Dolj
au fost verificaþi de inspectorii
de muncã de la începutul anu-
lui, pe segmentul Relaþii de
Muncã. Dintre aceºtia, 55 de
angajatori nu le-au putut arãta
reprezentanþilor Inspectoratului
Teritorial de Muncã Dolj docu-

Controale de un milion de lei,
printre angajatorii doljeni

O mie de controale pe domeniile relaþii de
muncã securitate ºi sãnãtate în muncã,

desfãºurate de la începutul anului, pânã la
12 martie a.c., în rândurile angajatorilor
doljeni, s-au lãsat cu amenzi de peste un

milion de lei.
mentele prin care salaraþiaþii
erau încadraþi legal în piaþa
muncii, întrucât nu deþineau
unele. Pe scurt, salariaþii nu
aveau forme legale de angajare.
119 persoane lucrau la negru,
48 fiind femei.

În  consecinþã ,  pentru
munca nedeclaratã inspectorii

au aplicat sancþiunile
pecuniare ce s-au im-
pus, valoarea acestora
fiind de 760.000 de lei,
totalul amenzilor ridi-
cându-se la 856.000
de lei.

ªi  pe  par te  de
Securitate ºi Sãnãtate
în Muncã (SSM) ITM
Dolj a derulat controa-
le, 500 la numãr, în
urma lor fiind consta-
tate mai multe deficien-
þe ºi impusã oprirea
din funcþiune a unui
echipament de lucru.
Numãrul sancþiunilor
contravenþionale a fost
de 574, dintre care 49
amenzi în cuantum de
292.500 de lei, ºi 525
de avertismente.

ANA-MARIA
GEBÃILÃ

Rabla 2012 “porneº-
te” la drum, de luni, 19
martie, însã, deocam-
datã, cu înscrierea ºi
validarea colectorilor
ºi producãtorilor. Pro-
prietarii, persoane fizi-
ce, se vor putea adre-
sa firmelor colectoare,
pentru casarea autotu-
rismelor vechi, înce-
pând din data de 3 apri-
lie ºi pânã în noiembrie
2012. Pentru acest an,
Administraþia Fondului
pentru Mediu a prevã-
zut un buget de 114
milioane de lei, care permite
scoaterea din uz a 30.000 de au-
toturisme mai vechi de 10 ani.
Ca ºi în 2010, ºi 2011, cuantu-
mul primei de casare este de
3.800 de lei, fiind exprimatã
printr-un tichet cu valoare no-

minalã. De asemenea, pentru
achiziþionarea unui autovehicul
nou pot fi utilizate cel mult 3
tichete valorice.

Lista producãtorilor, impor-
tatorilor de autoturisme ºi dis-
tribuitorilor autorizaþi sã parti-

cipe în anul 2012 la
Programul de stimula-
re a înnoirii Parcului
auto naþional, precum
ºi cea a operatorilor
economici autorizaþi
sã desfãºoare activi-
tãþ i  de colectare º i
tratare a vehiculelor
scoase din uz vor fi
publicate pe site-ul
AFM, www.afm.ro,
în  cadrul  secþ iuni i
“Programul de stimu-
lare a înnoirii Parcu-
lui  auto  naþ ional
2012”.

În ultimii doi ani, prin Pro-
gramul Rabla au fost casate
305.964 autoturisme uzate ºi au
fost achiziþionate 101.766 au-
totur isme noi ,  d int re  care ,
40.296 de origine autohtonã.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Sãptãmâna trecutã, Centrul de
Informare ºi Consiliere pentru
Persoane cu Dizabilitãþi “Sf. Eca-
terina” al Asociaþiei „Vasiliada” a
organizat un eveniment special:
Concursul de fotografie “Amin-
tiri”, structurat pe cinci catego-
rii, la care s-au înscris 12 partici-
panþi. Este vorba de fotografie
alb-negru, fotografie de familie,
animal de companie, peisaj ºi fo-
tografie de petrecere. Dupã juri-
zare, toþi concurenþii au primit

“Amintiri” – concurs de fotografie
la Centrul “Sf. Ecaterina”

câte o ramã foto, în
care au aºezat cea mai
bunã imagine realiza-
tã. Centrul „Sf. Eca-
terina” a fost înfiinþat
în 2008, are în prezent
148 de beneficiari ºi
oferã urmãtoarele servicii: consi-
liere psihologicã, vocaþionalã ºi
spiritualã, informare cu privire la
drepturile ºi obligaþiile persoane-
lor cu dizabilitãþi, terapie ocupaþi-
onalã, mediere socialã, sprijin ºi

orientare în vederea gãsirii unui loc
de muncã ºi informarea operato-
rilor economici cu privire la facili-
tãþile oferite de legislaþie, la anga-
jarea unei persoane cu handicap.

 ALINA DRÃGHICI
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Peste 3.000 de persoane au participat la
cursurile de prim ajutor organizate de cãtre
Asociaþia React ºi Vodafone România în ca-
drul campaniei „O viaþã poate depinde de
tine!”, în primele 6 luni de la lansare. Pânã
în prezent au fost organizate 138 de cursuri
pentru publicul larg, elevi, studenþi, profe-
sori, angajaþi ai unor instituþii, organizaþii ne-
guvernamentale ºi ai unor companii din do-
meniul telecomunicaþii, cosmeticã, bricolaj
sau construcþii. Cursurile de prim ajutor au
avut loc în oraºele Bucureºti, Cluj, Craiova,
Piatra Neamþ, Sibiu, Ploieºti, Târgoviºte ºi

Pucioasa. Cursurile sunt gratuite ºi sunt sus-
þinute de cãtre personal specializat din ca-
drul SMURD. „În primele douã sãptãmâni
de la lansarea proiectului, s-au înscris peste
300 persoane la cursurile de prim ajutor. Ne
bucurãm cã, ºase luni mai târziu am reuºit
sã oferim gratuit aceste cursuri unui numãr
de zece ori mai mare de oameni. ªtim acum
cã existã cel puþin 3.000 de oameni care în-
þeleg cã, diferenþa dintre viaþã ºi moarte poate
însemna un minut, în care deschizi cãile ae-
riene printr-o manevrã de prim ajutor. ªi cel
mai important, ºtiu cum sã facã acest lu-

cru”, a declarat dr. Anca Stefan,
preºedinte Asociaþia React.

Programe pentru salvarea
de vieþi omeneºti

În cadrul cursurilor, partici-
panþii învaþã manevre de prim-
ajutor în situaþii de stop cardio-
respirator, de obstrucþie a cãilor
respiratorii, de fracturi, hemo-
ragii, leºin, degerãturi, insolaþie,
arsuri ºi electrocutare ºi ceea ce
este cel mai important, toþi par-
ticipanþii exerseazã manevrele
predate. Tot pe www.salvez.ro
se pot înscrie ºi companiile, in-
stituþiile ºi ONG-urile care do-
resc sã ofere angajaþilor cursuri gratuite de
prim ajutor. Echipa mobilã „O viaþã poate
depinde de tine!” se va deplasa la sediul
lor, pentru a oferi gratuit cursuri de prim
ajutor beneficiarilor organizaþiilor non pro-
fit ºi angajaþilor. „Prin platforma Partene-
riat pentru Viaþã, Vodafone România susþi-
ne mai multe programe pentru salvarea de
vieþi omeneºti, printre care se numãrã solu-
þia de telemedicinã dezvoltatã pentru
SMURD, parteneriatul cu Salvamont, pre-
cum ºi campania “O viaþã poate depinde
de tine!”. Aceastã campanie, lansatã în
toamna anului trecut, a reuºit nu numai sã
atragã atenþia asupra importanþei acordãrii
corecte a primului ajutor, ci ºi sã convingã
3200 de persoane sã urmeze cursurile spe-
cial organizate. Persoanele care doresc sã se
înscrie la aceste cursuri pot sã o facã ºi de
acum înainte, pe www.salvez.ro”, Florina
Tãnase, Senior Director, Regulatory, Legal
and Corporate Affairs, Vodafone România.

90.000 de vizitatori unici
În primele ºase luni de la lansare, site-ul  pro-

iectului a înregistrat peste 90.000 de vizitatori
unici, cu un timp mediu petrecut pe site de 2,5
minute. Cele mai vizionate manevre de prim
ajutor au fost stopul cardio-respirator, îngriji-
rea plãgilor în caz de rãni uºoare ºi hemoragia,
acestea fiind vãzute de 27.300 de utilizatori.
Campania „O viaþã poate depinde de tine!”
promoveazã importanþa mãsurilor de prim aju-
tor atât în ceea ce priveºte accesul rapid la
asistenþa de specialitate, prin apelarea numã-
rului de urgenþã 112, cât ºi în ceea ce priveºte
corectitudinea realizãrii manevrelor de prim
ajutor pânã la sosirea ambulanþei.  Mesajele
campaniei de informare din cadrul proiectului
au ajuns la 3,8 milioane de persoane, prin spo-
turile video ºi audio difuzate in regim de anunþ
de utilitate publicã, în perioada octombrie –
decembrie 2011, pe principalele canale TV ºi
radio, precum ºi în mediul online.

MARGA BULUGEAN

 „O viaþã poate depinde de tine!” „O viaþã poate depinde de tine!” „O viaþã poate depinde de tine!” „O viaþã poate depinde de tine!” „O viaþã poate depinde de tine!”

Peste 3.000 de români au participat
la cursurile de prim ajutor în campania

Chiar dacã primele îmbolnãviri
de rubeolã au fost înregistrate la
Craiova încã din luna decembrie a
anului trecut, o adevãratã explozie
a numãrului de cazuri a avut loc în
ultimele sãptãmâni. Per total, de la
sfârºitul lui 2011 ºi pânã în pre-
zent, au fost diagnosticaþi cu
rubeolã peste 1.000 de tineri
craioveni, boala fiind mai rãs-
pânditã în rândul liceenilor. În
aceste condiþii, ºi numãrul ele-
vilor care absentezã din moti-
ve medicale de la ºcoalã, din
cauza rubeolei, a crescut des-
tul de mult în ultima perioadã.
Pentru a împiedica, atât cât se
poate, rãspândirea bolii s-a luat
hotãrârea ca de diagnosticarea
celor infectaþi cu afecþiunea
contagioasã sã se ocupe me-
dicii ºcolari, dar ºi medicii de
familie. Tocmai din acest mo-
tiv, în fiecare clasã se face triaj epi-
demiologic, iar elevii depistaþi cu
rubeolã sunt trimiºi imediat acasã
pentru a nu transmite rubeola. Prin-
tre cei care s-au îmbolnãvit figu-
reazã însã ºi studenþi ºi salariaþi,
nevaccinaþi împotriva rubeolei.

Peste 1.000 de cazuri
depistate de medici

În judeþul Dolj, un numãr mai
mare de îmbolnãviri s-a înregis-
trat în Craiova, cele câteva cazuri
izolate din mediul rural având ca
sursã tot mediul urban. Mai exact,

este vorba de elevi care fac nave-
ta spre liceele craiovene ºi au con-
tractat boala de la colegii de cla-
sã. Medicii spun cã, pânã acum,
în majoritatea cazurilor nu s-au
constatat complicaþii ale bolii, ci
mai degrabã forme uºoare care

au necesitat doar tratamentul cla-
sic, ce presupune izolarea la do-
miciliu ºi consumul de lichide.
„În intervalul 15 decembrie 2011
– 15 martie 2012 au fost rapor-
tate la Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj aproximativ 1.000 de

cazuri posibile de rubeolã. Din-
tre acestea, aproximativ 21% au
fost confirmate cu laboratorul
de Institutul Naþional Cantacu-
zino - circa 200 cazuri, iar 75%
au fost confirmate prin link epi-
demiologic - circa 700 cazuri.
În plus, 4% din cazurile suspec-
te s-au infirmat”, a declarat dr.
ªtefan Popescu, purtãtor de
cuvânt al Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj.

Din pãcate, soluþii de contraca-
rare a bolii nu prea existã. De bazã
rãmân repausul la domiciliu ºi con-
sumul de lichide. La fel de impor-

tant este ca, la primele simptome ale
bolii, cei afectaþi sã se prezinte ime-
diat la medicul de familie sau cel ºco-
lar pentru a reduce riscurile de trans-
mitere a bolii, aceasta fiind uºor de
contactat pe calea aerului ºi de cei
din jurul pacientului.

Rubeola, mai periculoasã
pentru femeile însãrcinate
O problemã o reprezintã con-

tractarea virusului rubeolic de cã-
tre femeile gravide în primul tri-
mestru de sarcinã, din cauza ris-
cului de infecþie a fãtului, care se
soldeazã cu malformaþii diverse,
avort ºi în cel mai rãu caz chiar
cu deces. Pânã în acest moment
în Craiova au fost suspecte de ru-
beolã 12 gravide, însã boala s-a
confirmat într-un singur caz, fe-
meia însãrcinatã fiind sub supra-
vegherea medicilor.

Printre mãsurile luate de me-
dici în focar se numãrã depista-
rea cât mai rapidã a bolnavilor,
izolarea lor la domiciliu pânã la
dispariþia febrei ºi a erupþiei sau,
în caz de complicaþii, la Spitalul
de Boli Infecþioase „Victor
Babeº” din Craiova. La fel de
importantã este supravegherea

contacþilor prin triaj epidemiolo-
gic zilnic ºi vaccinarea contacþi-
lor receptivi în primele zile dupã
contactul cu un caz de rubeolã.
De asemenea, pentru prevenirea
îmbolnãvirii, specialiºtii reco-
mandã o alimentaþie corespunzã-
toare, evitarea expunerii la frig,
a surmenajului fizic ºi intelectual,
fumatului, consumului de alcool
ºi exceselor de produse cofeini-
zate, spãlarea frecventã a mâini-
lor cu apã ºi sãpun ºi evitarea
vizitãrii bolnavilor.

În privinþa semnelor de boalã,
de obicei, simptomele sunt cele
ale unei rãceli cu tuse, febrã, du-
reri în gât ºi stare de obosealã ge-
neralã. Petele pe piele apar, de
obicei, pe faþã ºi se rãspândesc
rapid pe întreg corpul. Aceste pete
mici, roºii, de pe piele provoacã
mâncãrimi, însã senzaþia dispare
dupã aproximativ trei zile.

RADU ILICEANU

Situaþie alarmantã la Craiova, unde în
ultimele sãptãmâni nu mai puþin de 1.000
de persoane s-au îmbolnãvit de rubeolã.
Boala s-a rãspândit cu repeziciune, medi-
cii confirmând deja cã în judeþul Dolj, ca
de altfel în mai multe zone ale þãrii, se poa-

Epidemie de rubeolã la Craiova
te vorbi de o evoluþie epidemicã. Focare
de rubeolã au fost identificate cu precãde-
re în liceele ºi ºcolile din Craiova, specia-
liºtii din cadrul Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã (DSP) Dolj precizând cã liceeni ºi stu-
denþii au avut cel mai mult de suferit.

Campania „O viaþã poate depinde de tine!” este organizatã de cãtre Asociaþia
React ºi Vodafone România în parteneriat cu SMURD, Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã, Serviciul de Telecomunicaþii Speciale ºi Ministerul Sãnãtãþii.
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Calificarea la faza naþionalã din
acest an a fost obþinutã de elevul Ema-
nuel Vârdol cu nota 9.20 de la olimpia-
da judeþeanã derulatã la Liceul „Henri
Coandã” din Craiova. Acum se pregã-
teºte intens pentru a obþine premiul I.
Emanuel este din comuna Giuvãrãºti–
Olt. Nu provine dintr-o familie de pre-
oþi, dar acest lucru nu l-a împiedicat sã
se apropie de bisericã, de Dumnezeu.
Se gândeºte mereu cã moºteneºte o
aptitudine a bunicului. “Bunicul meu
era ca un pãrinte al familiei ºi el ne-a
insuflat aceastã dragoste pentru cele
sfinte, atât mie, cât ºi pãrinþilor”,  mãr-
turiseºte Emanuel. Când a plecat din
satul sãu natal pentru a studia în Cra-
iova, la Colegiul Naþional “Elena Cuza”,
Emanuel spune cã s-a apropiat ºi mai
mult de bisericã ºi a început sã apro-
fundeze religia. “Cred ca a fost aºa
poate ºi pentru cã eram departe de pã-
rinþi, iar religia este, în viziunea ei prac-
ticã, spiritualã, un remediu bun, o liniº-
tire. Asta ca prim element”, povesteº-
te liceanul. Astfel cã, de la lectura unor

noþiuni generale de teologie pânã la
participarea la concursuri de profil nu
a trecut mult timp. În primul sãu an de
studiat în Craiova, tânãrul venit din Olt
se înscria pentru prima datã la Olim-
piada de Religie. A trecut de faza lo-
calã, de cea judeþeanã ºi a ajuns sã
concureze cu tineri din toatã þara, la
aceastã materie.

Va continua studiile la Teologie
Pentru a face performanþã, elevul

mãrturiseºte cã, este nevoie de multã
lecturã de specialitate, deloc facilã. “Sã
ajungi la faza naþionalã, la o olimpiadã,
necesitã foarte multe cunoºtinþe, tre-
buie sã citeºti mult. Nu sunt suficiente
noþiunile de bazã, pentru cã în compe-
tiþie sunt geniile fiecãrei regiuni”, ex-
plicã liceanul. Nu se sfieºte sã vorbeas-
cã despre teologie, despre credinþã, dar
ezitã de fiecare datã sã aminteascã de-
spre reuºitele sale, “Nu vreau sã mã
mândresc. Toate aceste olimpiade
vreau sã le pãstrez ca pe niºte experi-
enþe de viaþã”, explicã Emanuel. Spu-

ne cã orice persoanã trebuie sã cu-
noascã elemente de bazã despre teo-
logie ºi, la fel de bine, sã le punã în
practicã. “Sunt lucruri care mi se par
fundamentale, ca de exemplu, toatã
lumea trebuie sã ºtie care este scopul
vieþii creºtine. Creºtinul trebuie sã fie
un teolog al sãu, adicã sã cunoascã, sã
afle, sã întrebe, pentru a-ºi crea o via-
þã dupã principiile creºtineºti, sã apli-

ce ceea ce învaþã“, este de pãrere
Emanuel. Aflat în ultimul an de liceu,
elevul trebuie sã decidã ce studii va
urma în continuare. Performanþele ob-
þinute la religie îl înclinã acum spre fa-
cultatea de specialitate. Îºi doreºte sã
continue sã-ºi cultive pasiunea ºi se
gândeºte sã aleagã între a fi preot sau
profesor de religie pentru a transmite
mai departe ceea ce a învãþat el.

Paginã realizatã de CARMEN RUSAN

Elevul Emanuel Vârdol, de patru oriElevul Emanuel Vârdol, de patru oriElevul Emanuel Vârdol, de patru oriElevul Emanuel Vârdol, de patru oriElevul Emanuel Vârdol, de patru ori
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Emanuel Vârdol este elev în clasa a XII-a la Colegiul
Naþional “Elena Cuza” din Craiova ºi de la vârstã fragedã a
fãcut pasiune pentru religie. Nu a urmat liceul, cu profil teo-
logic, dar a continuat studiul ºi are performanþe la aceastã
disciplinã. Astfel cã, pânã acum are trei premii la Olimpiada
Naþionalã ºi se pregãteºte pentru ediþia din acest an care se
va derula în perioada 1-5 aprilie, la Oradea.

În perioada 20–22 martie 2012, Casa Corpului Didactic Dolj serbeazã
22 de ani de activitate neîntreruptã. La festivitãþile organizate cu acest
prilej vor participa reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
directori ai Caselor Corpului Didactic, directori de unitãþi ºcolare ºi foºti
angajaþi ai C.C.D. Dolj din ultimii 20 de ani. Casa Corpului Didactic Dolj
este o unitate a învãþãmântului din judeþul Dolj, a cãrei misiune este sã
asigure cadrul pentru dezvoltarea personalã ºi profesionalã a personalului

din învãþãmântul preuniversitar,
de a promova inovaþia printr-o
atenþie mãritã acordatã imple-
mentãrii noilor politici educaþio-
nale.Desfiinþatã în octombrie
1986, Casa Corpului Didactic
Dolj ºi-a reluat activitatea în te-
meiul articolului 251 din Statu-
tul personalului didactic, apro-
bat prin Legea nr. 6/1969, în luna
martie 1990.

Casa Corpului Didactic serbeazã
22 de ani de activitate

Societatea Culturalã Româno-
Italianã “Dante Alighieri”, Comi-
tet Local al Societãþii “Dante Ali-
ghieri” din Roma, ºi Secþia de
Limba ºi literatura Italianã a Fa-
cultãþii de Litere a Universitãþii
din Craiova organizeazã, sâmbã-
tã, 17 martie, a.c., începând cu
ora 11.00, la Lecto-
ratul Italian al amin-
titei instituþii de în-
vãþãmânt superior,
cea de-a XIII-a edi-
þie a sesiunii de co-
municãri cu generi-
cul “Creatori ai cul-
turii italiene”.

Vor prezenta
comunicãri studenþii
Mayla Annalisa
Bucci (anul I, secþia
englezã-italianã) –
despre Leonardo Da
Vinci (pictor, om de
ºtiinþã, 1452 – 1519;
560 de ani de la naº-
tere); Andra Neaþu
(anul I, secþia englezã-italianã) –
despre Piero della Francesca
(pictor, 1415/1420) – 1492; 520
de ani de la moarte); Raluca-Gre-
te Vasile (anul I, secþia france-
zã-italianã) – despre Leon Battis-
ta Alberti (arhitect, arheolog, li-
terat, 1404 – 1472; 540 de ani de
la moarte); Laura-Georgiana
Mocovan (anul al II-lea, secþia en-
glezã-italianã) – despre Bronzino
(pictor, 1503 – 1572; 440 de ani

O nouã sesiune de comunicãri

“Creatori ai culturii italiene”
de la moarte); Cristina-Elena
Iovan (anul II, secþia englezã-ita-
lianã) – despre Niccolò Paganini
(compozitor, 1782-1840; 230 de
ani de la naºtere); Corina-Maria
Stanciu (anul II, secþia englezã-
italianã) – despre Giovanni Verga
(scriitor, 1840 – 1922; 90 de ani

de la moarte); Mircea Vlad Rã-
dulescu (anul al II-lea, secþia en-
glezã-italianã) – despre Luigi Che-
rubini (compozitor, 1760 – 1842;
160 de ani de la moarte); Maria-
Magdalena Pigulea (anul al II-
lea, secþia englezã-italianã) – de-
spre Dino Buzzati (scriitor, 1906
– 1972; 40 de ani de la moarte);
Stela Neamþu (anul al III-lea, sec-
þia românã-italianã) – despre Pier
Paolo Pasolini (1922 – 1976; 90

de ani de la naºtere); Silvia-Lui-
sa Cîrtog (anul al III-lea, secþia
românã-italianã) – despre Pietro
Metastasio (1698 – 1782; 230 de
ani de la moarte). Alte patru co-
municãri vor fi prezentate de Va-
lentin Ciurea (masterand, anul
I) – despre Ugo Betti (dramaturg,

1892 – 1953; 120 de
ani de la naºtere);
Andrei Spãtaru
(masterand, anul I) –
despre Domenico
Mazzocchi (compo-
zitor, 1592-1665;
420 de ani de la naº-
tere); Alexandra
Ciobanu (profesor,
Liceul Teologic Ad-
ventist Craiova) –
despre Gioachino
Rossini (compozi-
tor, 1792-1868; 220
de ani de la naºtere);
Aurelian Velea
(profesor, Colegiu
Tehnic “Costin D.

Neniþescu” Bucureºti) – despre
Guido Reni (pictor, 1575 – 1642;
570 de ani de la naºtere).

Coordonatorul programului
este prof. univ. dr. Elena Pîr-
vu, prodecan al Facultãþii de
Litere a Universitãþii din Craio-
va, preºedinte executiv al So-
cietãþii Culturale Româno-Italie-
ne “Dante Alighieri”, Comitet
Local al Societãþii “Dante Ali-
ghieri” din Roma.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
a organizat joi ºedinþa pentru soluþi-
onarea restrângerilor de activitate.
Din 143 de cadre didactice prezente
pentru a-ºi continua activitatea la
catedrã s-au soluþionat definitiv doar
84 prin transfer ºi 24 prin deta-
ºare pentru un an. 35 de profe-
sori au rãmas, deocamdatã,
fãrã post didactic de la 1 sep-
tembrie a.c.. Dupã noile meto-
dologii, aceºtia mai au încã o
ºansã pe 31 august a.c, când
vor fi scoase în ºedinþã publi-
cã, normele managerilor ºco-
lari. Cadrele didactice rãmase
nesoluþionate sunt în majorita-
te de la discipline tehnice ºi in-

35 de profesori titulari din Dolj,
rãmaºi pe lista restructuraþilor

struire practicã. Sunt însã ºi câteva
situaþii de profesori de discipline cum
ar fi Matematicã, cu 6 profesori ne-
soluþionaþi în aceastã fazã”, a preci-
zat inspectorul ºcolar general ad-
junct, Cãtãlin Spiridon.
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Instituţie publică de spectacol –
poate cea mai iubită de micile şi ma-
rile generaţii de craioveni –, aflată în
subordinea Consiliului Local Muni-
cipal, Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Colibri” îşi are temeliile puse în
urmă cu mai bine de o jumătate de
secol, destinele sale aflându-se, în
perioada 1997-2006, în mâinile acum
regretatului poet şi prozator Patrel
Berceanu. De altfel, absolvent al In-
stitutului de Artă Teatrală şi Cinema-
tografică, Secţia Teatrologie-Filmo-
logie. Şi soţul Doinei Berceanu.

Neschimbată de vreo şase
ani, aşadar, pălăria de care
vorbeam la început – prea
mare fiind – poate n-a lăsat
purtătorul să vadă cum un
colectiv de valoroşi artişti este
târât de atâta vreme prin se-
dii improprii desfăşurării ac-
tivităţii. Sau cum din plan lip-
sesc cu desăvârşire amplele
programe culturale şi proiecte
teatrale (vezi, spre compara-
ţie, pe cele ale unor teatre de
profil din ţară, precum „Ariel”
din Tg. Mureş ori „Puck” din Cluj
ori „Pric hindel” din Alba Iulia şi
exemplele ar putea continua), înlo-
cuite cu o activitate... de subzisten-
ţă. Căci în afară de obişnuitele spec-
tacole de sâmbătă – şi acelea stre-
curate, din lipsa unei scene proprii,
printre reprezentaţiile şi repetiţiile
Teatrului Liric „Elena Teodorini” –,
de premiere şi participări la festiva-
luri pe care le poţi număra pe dege-
te, Teatrul de Păpuşi craiovean nu
prea mai are, în ultima vreme, cu
ce se lăuda. Ar mai fi poate de adă-
ugat pomenirile cu colive în memo-
ria răposatului soţ, pe care doamna
Berceanu nu se sfieşte să le organi-
zeze chiar în incinta instituţiei, dar
asupra cărora, din anumite motive,
nu insistăm.
Hocus-pocus cu notele
de la concurs: s-au schimbat
de la o zi la alta!

Mulţumită însă de activitatea sa
mediocră de manager, Doina Rodi-
ca Berceanu – absolventă a Facul-

Pagini realizate de MAGDA BRATU

Aceeaşi Mărie cu... aceeaşi pălărie la Te-
atrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” din
Craiova după organizarea concursului de pro-
iecte de management pentru ocuparea postu-
lui de manager. De fapt, se numeşte Doina
Rodica Berceanu, iar pălăria pe care o poar-
tă – una pare-se mult prea mare pentru ca-
pul domnie i sale  – este neschimbată de vreo
şase ani. Adică de când s-a hotărât să dea
anonimatul postului de  sufleor al Teatrului

Naţional „Marin Sorescu” pe  lumina reflec-
toarelor de la Teatrul de Păpuşi. În urma con-
cursului de acum câteva zile, a fost creditată
pentru un nou mandat, de trei ani, în fruntea
instituţie i. Surprinzătoare decizie a comisiei
de evaluare. Ca şi schimbarea, de la o zi la
alta, pe s ite-ul Primăriei Craiova, a notelor
obţinute la cele  două probe de Doina Rodica
Berceanu şi de contracandidatul său, acto-
rul Remus Bogdan Vlăsceanu.

tăţii de Planificare şi Cibernetică din
cadrul A.S.E. – s-a înscris din nou
în c oncursul pentru oc uparea
postului de conducere. Şi, culmea,
din nou a fost creditată! Prima eta-
pă a avut loc între 5 şi 12 martie
a.c. şi a constat în  analiza proiec-
telor de management, iar cea de-a
doua s-a desfăşurat pe 15 martie
a.c., când acestea au fost susţinute
în cadrul interviului. Comisia de
concurs – avându-i în componenţă
pe consilierul municipal PD-L Ni-
colae Marinescu, pe Emil Boroghi-

nă, fost director al
Teatrului Naţional
din Craiova, şi pe
Nicolae Coande,
secretar literar al
TNC – a notat-o
cu 8,57 la prima
probă şi cu 8,95 la
c ea de-a doua.
Doina Berceanu a
obţinut media 8,76,
surclasându-l, ast-
fel, cu doar 21 de
sutimi, pe contra-
c andidatul său,
ac torul Remus

Bogdan Vlăsceanu, care a obţinut
8,55 (fiind notat cu 8,47 şi, respec-
tiv, 8,63).

Însă trebuie neapărat precizat că
acestea au fost notele afişate pe
site-ul Primăriei Craiova joi,  15
martie, după-amiază, la încheierea
conc ursului. Printr-un... hocus-
pocus, ieri,  16 martie, acestea
s-au transformat astfel, pe acelaşi
site al munic ipalităţii: Be rceanu

Doina Rodica – 8,59 după prima
etapă; 9,30 după cea de-a doua;
rezultatul final – 8,95; Vlăsceanu
Remus Bogdan – 8,47 după pri-
ma etapă; 8,78 după cea de-a doua;
rezultatul final – 8,63. Diferenţa
dintre mediile celor doi concurenţi
a crescut, astfel, la 32 de sutimi.

Întrebată care este explicaţia,
Viorica Gligorijevici,  sec retar  al
comisiei, nu a găsit-o. A confirmat
însă că „rezultatele bune” sunt cele
afişate ieri.

Conform aceluiaşi anunţ postat
pe site-ul Primăriei Craiova, even-
tuala contestaţie este aşteptată
timp de trei zile lucrătoare de la
data afişării rezultatelor. Din comi-
sia de soluţionare fac parte consi-
lierul local PSD Dan Magla, pro-
fesorul Gabriel Coşoveanu şi Dan
Lupescu, director al Direcţiei pen-
tru Cultură Dolj. O răsturnare de
situaţie ar fi de dorit şi chiar de aş-
teptat din partea unora care cunosc
– şi încă destul de bine! – activita-
tea de dinainte a Teatrului „Colibri”,
cu toate succesele pe care colecti-
vul său le-a repurtat.
Primăria o trimite
la „Romhandicap”, iar pisica...
chiar a sucombat!

Mutată în ianuarie 2006 din se-
diul de pe strada „Al. I. Cuza”, vi-
zavi de Universitate, în clădirea Pro-
iect S.A., instituţia şi-a găsit apoi, din
2009, alt adăpost: într-o casă situată
pe strada „Împăratul Traian” nr. 28-
30. Plăteşte aici o chirie lunară de
aproximativ 10.000 de lei noi şi be-
neficiază de o suprafaţă de circa
1.500 mp: o curte interioară, birouri

şi o hală în care îşi
află locul decoruri-
le spectacolelor –
claie peste grămadă
şi, în plus, supor-
tând consecinţele
ninsorilor ori zilelor
ploioase.

Despre zbaterea
sa continuă de a
manageria profesio-
nist această institu-
ţie Doina Rodica
Berceanu a încercat
să ne convingă ieri,
când i-am făcut o
vizită inopinată la te-
atru.  A îngăimat

ceva despre nenumăratele solicitări
pe care le-a făcut pentru obţinerea
unui sediu propriu şi despre varianta
oferită de municipalitate: «La Rom-
handicap, pe „Olteţ” nr. 5!»... Şi ceva
despre cea mai recentă premieră,
„Sarea-n bucate”, care va avea loc
la sfârşitul lunii. În entuziasmul ex-
punerii măreţelor proiecte, dând să
ne arate câteva minunate păpuşi afla-
te într-una dintre neîngrijitele încă-

peri ale sediului (în acord cu vraiş-
tea din curte, de altfel...), Doina Ber-
ceanu a descoperit în propria ogra-
dă... ce credeţi? O pisică moartă!
„Zât!”, a bătut doamna din picior,
sperând din tot sufletul că mâţa nu
sucombase taman acolo, ci doar stă-
tea tolănită sub soarele primăvăra-
tec... Văzând că nu mişcă, şi-a dus
îngrijorată mâna la bărbie: „Of, toc-
mai azi te găsişi să mori aci!”.

Fără să vrea, Doina Rodica Ber-
ceanu ne-a arătat cam cum ştie să
se gospodăreasc ă, de vreo şase
ani, în propria ogradă... În care –
fiţi cu convingere! – n-a aruncat
nimeni pisica moartă! Ea era aco-
lo, dar managerul – atât de apreciat
şi susţinut de unii – n-a putut-o ve-
dea, probabil, de pălăria cu prici-
na, mult prea mare şi de-acum cam
boţită...

P.S. De somnul de veci al bietei feline s-a îngrijit unul dintre
angajaţii teatrului, care a înmormântat-o chiar în curtea insti-
tuţiei, la loc cu verdeaţă...

Actualul
sediu al

teatrului, din
strada

“Împăratul
Traian”

nr. 28-30
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Fostul sediu al instituţiei,
din strada “Al. I. Cuza”

Hala în care sunt depozitate
decorurile spectacolelor
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ªase monarhii arabe din Golf
au decis închiderea ambasade-
lor din Damasc, pentru a sem-
nala repudierea represaliilor din
Siria, a anunþat, ieri, secretarul
general al organizaþiei regiona-
le Consiliul de Cooperare al Gol-
fului (CCG). Printr-un comuni-
cat, Abdellaif al-Zaiani a justi-
ficat aceastã decizie prin „per-
sistenþa regimului sirian în ma-
sacrarea poporului sãu, alege-
rea opþiunii militare ºi respinge-
rea tuturor iniþiativelor destina-
te gãsirii unei soluþii la crizã”.
Abdellaif al-Zaiani a cerut co-
munitãþii internaþionale sã acþi-
oneze urgent ºi decisiv pentru
oprirea crimelor ºi masacrelor
în Siria, precum ºi încãlcãrii fla-

grante a demnitãþii ºi drepturi-
lor legitime ale sirienilor. Înain-
tea acestei decizii colective,
douã þãri din CCG, Arabia Sau-
ditã ºi Bahrein, anunþaserã de-
cizia închiderii ambasadelor lor
din Damasc. Arabia Sauditã a
luat aceastã decizie încã de
miercuri, anunþând chemarea
diplomaþilor sãi din Siria. A ur-
mat, joi, Bahreinul. Arabia Sau-
ditã are un cuvânt greu în lu-
mea arabã ºi s-a arãtat foarte
criticã la adresa regimului siri-
an, încã din luna august a anu-
lui trecut, când ºi-a retras am-
basadorul de la Damasc expul-
zând, la rândul sãu, ambasado-
rul Siriei. Cele cinci partenere
din CCG au fãcut acelaºi lucru,

denunþând „masacrul colectiv
comis de regim”. În afara Ara-
biei Saudite ºi Bahreinului, CCG
mai cuprinde Emiratele Arabe
Unite, Qatar, Oman ºi Kuweit.
Armata sirianã „n-a intervenit
decât în cazurile în care a tre-
buit sã intervinã ºi Biserica poa-
te juca, în continuare, un rol pa-
cificator”, a spus joi, în faþa pre-
sei, la Roma, patriarhul sirian
Gregoire al III-lea Laham. ªeful
Bisericii greco-melkite a fost
primit în audienþã de Benoit al
XVI-lea, potrivit unui comuni-
cat al Vaticanului. Laham a re-
cunoscut cã „nici soldaþii, nici
militanþii nu sunt sfinþi”, dar a
deplâns rolul presei occidenta-
le, angajatã într-o campanie „de
manipulare a informaþiilor”. De
cealaltã parte, agenþia catolicã
Fides, prin Samir Nassar, arhi-
episcop maronit de Damasc, a
descris Siria ca prizatã unui „im-
pas mortal”. În Siria multicon-
fesionalã, 7,5% din cei 20 de mi-
lioane de locuitori sunt creºtini.
O echipã comunã a Guvernului
sirian, a ONU ºi Organizaþiei de
Cooperare Islamicã (OCI) va
proceda, în week-end, la o eva-
luare, în teren, a drepturilor uma-
nitare în Siria, a declarat, joi, Va-
lerie Amos. Coordonatorul aju-
toarelor de urgenþã al ONU a
adãugat cã misiunea se va în-
tâlni în oraºele Homs, Deraa,

Hama, Alep, Latakia, Tartus ºi
suburbiile din Damasc cu rebe-
lii. Oraºul Idrib, unde forþele gu-
vernamentale au bombardat în
ultimele zile, pentru a recâºtiga
controlul, nu apare în listã. Mai
mulþi diplomaþi au afirmat cã
Valerie Amos a cerut ca ºi acest
oraº sã fie vizitat, dar Guvernul
sirian nu l-a inclus în lista fina-
lã. Cu toate acestea, Rusia con-
tinuã sã se opunã tuturor forme-
lor de presiune asupra Siriei.
Moscova nu va aproba rezoluþia
Consiliului de Securitate al ONU
fãrã pãrþile implicate – forþele
regimului ºi combatanþii – che-
mate sã renunþe la arme. Aces-
ta a fost mesajul transmis la Pa-
ris, de preºedintele Consiliului
federaþiei (Camera înaltã a Par-
lamentului), Valentina Matvien-
ko. Dupã o discuþie cu Alain
Jupe, joi, 15 martie, numãrul trei
al regimului rus a negat, într-un
interviu pentru „Le Monde”, ide-
ea schimbãrii poziþiei Moscovei
în chestiunea sirianã. În ziua pre-
cedentã, ministrul rus de Exter-
ne, Serghei Lavrov, criticase
„marile întârzieri” pe care le are
regimul Bachar al-Assad în pri-
vinþa reformelor politice. Dar
asta nu înseamnã cã va fi accep-
tatã ideea unei ingerinþe strãine,
o presiune exterioarã unilatera-
lã asupra Siriei, a mai completat
Valentina Matvienko.

Þãrile din Golf îºi închid ambasadele din DamascÞãrile din Golf îºi închid ambasadele din DamascÞãrile din Golf îºi închid ambasadele din DamascÞãrile din Golf îºi închid ambasadele din DamascÞãrile din Golf îºi închid ambasadele din Damasc

Premierul François Fillon a folosit titlul
scriitorului Emile Zola, „J’accuse”, împo-
triva candidatului François Hollande (PS),
readucând în discuþie situaþia cãpitanului
Dreyfus, condamnat pe nedrept la închi-
soare pe viaþã. În aceiaºi termeni, filipica
lui François Fillon s-a îndreptat, de aceas-
tã datã, împotriva lui François Hollande. La
rândul sãu, jurnalistul de prestigiu Paul
Quinio, într-o tabletã intitulatã „Dorinþã”,
vorbeºte despre anti-sarkozysm ca resort
incontestabil al alegerilor prezidenþiale.
Campania electoralã este destul de vie ca
sã parã, cumva, confuzã. Iar vitalitatea

acestui resort greu poate fi contestatã. ªeful
statului francez a fost mãsurat multã vre-
me în sondajele de opinie, pentru a se cu-
noaºte gradul sãu de erodare la capãtul unui
mandat de 5 ani. Multiplele analize ºi repor-
taje pe care presa le-a publicat sãptãmânã
dupã sãptãmânã au confirmat cã respinge-
rea lui Nicolas Sarkozy este rãspânditã din-
colo de graniþele electorale ale stângii. Poli-
tica sa a dezamãgit mult, îngrijorând ºi pe
alþii. Persoana sa iritã, stilul sãu agaseazã,
dar, pânã la ora la care se va scrie actul doi
al campaniei, Hollande nu poate fi liniºtit sau
satisfãcut. Anti-sarkozysmul va fi, poate, un

resort electoral suficient. Dar calculul este
riscant. Nicolas Sarkozy încã poate, având
resurse pentru a convinge electoratul vola-
til ºi frondeor. Dar nici François Hollande
nu este lipsit de atuuri. De trei ani exersea-
zã o tacticã aproape impecabilã. Are drep-
tul, dupã multã vreme în care a cunoscut
bine aspiraþiile stângii, sã nu promitã luna
de pe cer. Dar etaleazã ceea ce este propriu
stângii, nevoia de entuziasm ºi de invidie.
Aceasta este calea cea strâmtã pe care can-
didatul PS trebuie sã continue, între nevoia
de speranþã ºi refuzul minciunii. Chiar ºi în
faþa unui adversar fãrã scrupule.

Luptã „la baionetã” în campania electoralã din Franþa

Parlamentul de la Chiºinãu l-a
votat, ieri, pe magistratul Nicolae
Timofti, în funcþia de preºedinte
al Republicii Moldova, informea-
zã PRO TV Chiºinãu. Nicolae Ti-
mofti, pânã în prezent preºedinte
al Consiliului Superior al Magis-
traturii, a fost ales cu votul a 62
de deputaþi, în condiþiile în care
avea nevoie de voturile a 61 din
totalul de 101 membri ai Parla-
mentului moldovean. Republica
Moldova pune, astfel, capãt unei
crize politice care dureazã de
aproape trei ani, timp în care þara
a fost condusã de un preºedinte
interimar. Potrivit ediþiei electro-
nice a „Jurnalului de Chiºinãu”,
Timofti a obþinut voturile celor 58
de deputaþi ai Alianþei pentru In-
tegrare Europeanã (AIE), trei vo-
turi ale grupului socialist condus
de Igor Dodon ºi votul deputatu-
lui neafiliat Mihai Godea. „Am
acceptat aceastã propunere în in-
teresul þãrii, pentru liniºtea ºi sta-
bilitatea tuturor. N-am nici un in-

teres, decât o þarã bogatã, cu un
vector european. Împreunã cu
dumneavoastrã, cu toatã condu-
cerea þãrii, vom reuºi sã realizãm
totul spre binele þãrii, sã-i întoar-
cem pe toþi care au plecat, sã
avem o þarã bogatã ºi funcþiona-
lã”, a declarat Timofti, în faþa
mulþimii adunate în faþa Palatului
Republicii, pentru a susþine alege-
rea sa. ªedinþa specialã a Parla-
mentului pentru alegerea preºedin-
telui a început la ora 8.00 ºi a
durat aproximativ patru ore. Deºi
grupul comuniºtilor a boicotat ale-
gerile, din partea PCRM au venit
trei deputaþi, pentru a „suprave-
ghea” desfãºurarea scrutinului.
Aceºtia au þinut discursuri prin
care au acuzat guvernarea de
uzurpare a puterii de stat ºi l-au
îndemnat pe Timofti sã se retra-
gã. Dupã aproape trei ore de dis-
cursuri, deputaþii au început sã
voteze. Aceºtia au decis sã lase
„amprenta” grupului parlamentar
din care fac parte pe buletinele de

vot, pentru a identifica „trãdãto-
rii” în caz de eºec. La ieºirea din
cabine, ei aveau buletinele împã-
turite în mod diferit, în funcþie de
grup. Ulterior, comisia specialã a
examinat, timp de jumãtate de orã,
buletinele de vot, 62 dintre aces-
tea fiind declarate valabile ºi 49

(cele ale comuniºtilor) nevalide.
Astfel, cu 62 de voturi, Nicolae
Timofti, a devenit cel de-al patru-
lea preºedinte al Republicii Moldo-
va. Parlamentul a adoptat un pro-
iect prin care a luat act de alegerea
acestuia, alegerile urmând sã fie
validate de Curtea Constituþionalã.

Parlamentul de la Chiºinãu a ales, în sfârºit, un preºedinte

Datoria publicã a Spaniei
a atins un nivel-record

Datoria publicã totalã a
Spaniei - a statului, comunitãþi-
lor autonome ºi primãriilor
spaniole - a crescut cu 14,2% în
ultimul an, pânã la suma-record
de 734,9 miliarde de euro, ceea
ce reprezintã 68,5% din PIB -
depãºind nivelul de 60% permis
de Uniunea Europeanã, a
informat ieri EFE, potrivit
datelor furnizate de Banca
Spaniei. Datoria statului este cea
mai ridicatã ºi a ajuns la peste
559 de miliarde de euro - peste
52,1% din totalul acesteia.
Comunitãþile autonome spaniole
au datorii publice de peste 140 de
miliarde de euro, adicã 13,1% din
PIB, de asemenea un nivel maxim
istoric. În schimb, datoriile
primãriilor spaniole nu au crescut
comparativ cu anul precedent,
situându-se la 35 de miliarde de
euro, adicã 3,3% din PIB.
Nabucco ar putea tranzita
doar Bulgaria, România
ºi Austria

Consorþiul Nabucco a
prezentat o variantã restrânsã a
proiectului gazoductului
Nabucco, denumitã Nabucco
West, grupului britanic British
Petroleum ºi celorlalþi investi-
tori în proiectul gazeifer mamut
al Azerbaijanului, Shah Deniz II,
potrivit Financial Times. Nabuc-
co West, cu o lungime de aproxi-
mativ jumãtate faþã de cei 3.900
kilometri specificaþi în proiectul
Nabucco, ar avea o capacitate
de transport mult mai micã, au
declarat, pentru FT, surse
apropiate discuþiilor. Gazoduc-
tul s-ar întinde de la graniþa
Bulgariei cu Turcia pânã în
Austria, tranzitând ºi România.
Proiectul Nabucco a fost gândit
pentru a transporta 31 miliarde
metri cubi de gaze naturale pe
an din Georgia pânã în Austria,
tranzitând Turcia, Bulgaria,
România ºi Ungaria. Cele mai
recente estimãri plaseazã costul
proiectului la 8 miliarde euro.
Principalul obstacol în calea
proiectului Nabucco este relaþia
cu furnizorii din Asia Centralã,
consorþiul nereuºind sã obþinã
angajamente ferme pentru a
acoperi cele 31 de miliarde de
metri cubi de gaze.
Toþi inculpaþii sârbi
din custodia TPI, într-o stare
precarã de sãnãtate

Ministrul sârb al Sãnãtãþii,
Zoran Stankovic, a declarat, joi
seara, cã toþi inculpaþii sârbi
aflaþi în custodia Tribunalului
Penal Internaþional pentru fosta
Iugoslavie (TPI) se aflã, în
prezent, într-o stare precarã de
sãnãtate, menþionându-l printre
aceºtia ºi pe liderul Partidului
Radical Sârb, Vojislav Seselj,
transmite Tanjug. Într-o interven-
þie la Radioteleviziunea sârbã,
Stankovic a spus cã Ratko
Mladic, Jovica Stanisic, Vladimir
Lazarevic, Nebojsa Pavkovic ºi
Dragoljub Ojdanic sunt în stare
gravã, unii dintre ei deplasându-
se în Serbia pentru tratament de
câteva ori. Referitor la Seselj,
ministrul sârb a afirmat cã este
evident dupã ochi ºi miºcãri cã
starea de sãnãtate a acestuia este
proastã, apreciind cã toate
componentele electronice din
sala de judecatã ar putea
interfera cu defibrilatorul cardiac
ce i-a fost implantat.
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Organizaþia Salvaþi Copiii – Filiala Dolj
anunþã Adunarea Anualã a membrilor sãi
care va avea loc în data de 05.04.2012 la
sediul Organizaþiei din str. “Beethoven”
nr. 2 – Craiova, la ora 17.30.
Consiliul de Administraþie al Societãþii
Cooperative Meºteºugãreºti CON-
STRUCTORUL SCM Craiova convoacã
pe data de 02.04.2012, Adunarea Gene-
ralã Ordinarã la ora 11.00 ºi Adunarea
Generalã Extraordinarã la ora 13.00 în
Craiova, str. “Gheorghe Doja” nr. 66,
având urmãtoarea ordine zi: 1. Raport
privind activitatea economico – socia-
lã desfãºuratã în anul 2011. 2. Raport
privind realizarea BVC pe anul 2011. 3.
Probarea bilanþului ºi contului de profit
ºi pierderi ºi repartizarea profitului net
pe anul 2011. 4. Raportul privind modul
de îndeplinire de cãtre administratori a
obligaþiilor ce le-au revenit din con-
tractele de administrare ºi criteriile de
performanþã stabilite. 5. Raportul comi-
siei de cenzori. 6. Raportul reprezentan-
tului cu probleme sociale. 7. Aprobarea
BVC pe anul 2012. 8. Aprobarea criterii-
lor de performanþã (anexele 1, 2 ºi 3) la
contractul de administrare ºi gestiona-
re al administratorilor. 9. Adoptarea ho-
tãrârii referitoare la clauzele generale
privind raporturile de muncã, precum
ºi a sistemului de salarizare conform
Hotãrârii UNCOM – UCECOM Nr. 11/
2006. 10. Aprobarea cooptãrii de noi
membri cooperatori ºi excluderea (re-
tragerea) celor care au plecat din so-
cietate. 11. Aprobarea constituirii ºi uti-
lizãrii rezervei statutare, precum ºi a al-
tor rezerve. 12. Aprobarea modului de
acoperire a eventualelor pierderi neim-
putabile înregistrate la sfârºitul exerci-
þiului financiar. 13. Aprobarea diminuã-
rii capitalului social cu aportul mem-
brlor cooperatori retraºi. 14. Aprobarea
vânzãrii imobilului mijloc fix magazine
materiale, depozit var, depozit ciment si-
tuate în Craiova, str. “Drumul Industrii-
lor “nr. 39 ºi autoservice situate în “Ni-
colae Romanescu” nr. 58. 15. Diverse.
Pierdut cinci chei yale ºi o cheie tele-
comandã pentru uºi autoturism în zona
Lipscani – Unirii. Aducãtorului recom-
pensã. Telefon: 0746/117.049.

Anunþul tãu! CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc, so-
licit angajare, maxim 40
– 50 Km în afara oraºu-
lui. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru
mese festive, folosind in-
grediente naturale. Rela-
þii la telefon: 0740/
645.126.
Filmez, fotografiez la pre-
þuri avantajoase albume
digitale cu calitate de înal-
tã rezoluþie ºi filmãri de
înaltã clasã HD sau DV.
Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel.
Telefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Te-
lefon: 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. Telefon:
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 în-
grijire bãtrân imobilizat
pentru ajutor în Craiova.
Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid punc-
te de lucru, modificare
capital, cesiune pãrþi,
modificare sediu social.
Telefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Tele-
fon: 0767/116.092.

Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Te-
lefon: 0744/211.789;
0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.
Amenajãri interioare. Te-
lefon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat
complet, 45.000 E. Te-
lefon: 0743/697.127.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon:
0744/271.225.

Vând douã apartamen-
te (2 ºi 3 camere), îm-
preunã sau separat, se-
midecomandate, bilate-
ral, renovate ºi moder-
nizate, etaj 1/P+4, izola-
þie termicã, parchet ori-
ginal restaurat, termo-
pan, centralã proprie în
fiecare apartament,
Brazda lui Novac (zona
BRD – Complex Vechi),
preþ negociabil. Accept
credit Prima Casã. Tel.:
0746.241.231.
Vând apartament 2 ca-
mere Mc’Donald. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
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. Tele-
fon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.

Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100
mp, centralã, AC, gresie,
faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane
închise, jaluzele exterioa-
re, izolaþie exterioarã,
cart. Sãrari, 79.000 euro,
negociabil. Telefon:
0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel:
0724/804.875.

CASE
Vând casã 6 camere,
4000 mp teren curte, 7
ha teren arabil – Podari.
Telefon: 0251/522.579.
Vând casã Siliºtea Cru-
cii, teren 5000 mp cen-
tral. Telefon: 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.
Telefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Cra-
iova, str. „Drumul Jiului”,
5 camere, baie, bucãtã-
rie, încãlzire centralã. Te-
lefon: 0746/498.818.
Particular, vând casã în
Centru. Telefon: 0760/
654.164.

Primãria Comunei Cãlãraºi, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacantã,
de ªef serviciu –Serviciul Poliþie Localã.

Concursul se va desfãºura astfel: - proba scrisã, în data de
19.04.2012

- interviul, în data de 20.04.2012
Condiþii generale ºi specifice pentru participarea la concurs:
- studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã

de licenþã sau echivalent
-  vechime de minim 2 ani necesarã exercitãrii funcþiei

publice.
Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Co-

munei Cãlãraºi, judeþul Dolj, în termen de 20 zile de la data
publicãrii anunþului privind organizarea concursului.

Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa la numãrul de
telefon: 0251/379.052 sau la secretariatul instituþiei.
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Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m am-
prenta la sol, teren 280
mp, construcþie an 2000,
str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj,
25 km de Craiova, 3 ca-
mere + dependinþe, te-
ren+ vie, totul în curte
3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str.
„Zorelelor” nr. 1, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0751/
124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craio-
va, str. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti +
teren (4300 mp). Tele-
fon: 0768/710.866.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Braz-
dã sau Calea Bucureºti.
Telefon: 0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3
camere în Craioviþa cu
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa.
Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îm-
bunãtãþitã, cu apartament
Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul
I. Telefon: 0752/641.487.

Schimb casã cu 3 came-
re ºi magazin + anexe
în oraºul Corabia, are fa-
cilitãþi cu apartament 2
camere în Craiova. Te-
lefon: 0770/918.018;
0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Particular, vând 3000
mp intravilan, cadastru
REDEA, judeþul Olt. Te-
lefon: 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 bãtrâ-
neascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadas-
tru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Tele-
fon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intra-
vilan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Câr-
cea – Viaduct, locaþie
deosebitã. Telefon:
0721/995.405.

Vând urgent teren Co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure
pe malul Oltului dincolo
de Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toa-
te utilitãþile instalate, îm-
prejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Proprietar vând 3 tere-
nuri: 5000 m cu 20 m
deschidere drum Euro-
pean  Craiova –  Balº-
Bucureºti, cu utilitãþi, pen-
tru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m
Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 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 teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700
mp sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha,
plantaþie pomi pe margi-
nea lacului Fântânele. Te-
lefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amã-
rãºtii de Jos, Dolj. Tele-
fon: 0351/422.201.

Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Clio, die-
sel, 2005, full option, ga-
raj, unic proprietar. Tele-
fon: 0760/272.814.
Vând Hyunday Tucson,
fabricaþie 2007. Telefon:
0740/117.007.
Vând Nubira II, CDX fa-
bricaþie 2001. Telefon:
0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006, full
optional, piele, bleu-ma-
rin metalizat, perfect, dis-
tribuþie nouã, revizie Audi
– service, motor 2000
TDI. Telefon: 0762/
109.595.
Vând Seat Ibiza înma-
triculat 2009, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0731/
580.605.
Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere cen-
tralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatricu-
latã recent nr. Bulgaria,
preþ negociabil. Telefon:
0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL
omologat, 2200 E, ne-
gociabil. Telefon: 0763/
647.330.
Vând Peugeot 206, fa-
bricaþie 2002, motor 1,4,
benzinã, climã, geamu-
rui securizate, oglinzi
electrice, închidere cen-
tralizatã, preþ 2000 euro,
negociabil. Telefon:
0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo,
berlinã 2008, preþ 3900
E. Telefon: 0768/
417.804.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full op-
tion, anvelope varã +
iarnã. Telefon: 0761/
137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, canistre
metal 20 litri, alterna-
tor 12V, polizor flex D
125x 850 W, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând 2 porci 80 – 190
kg. Telefon: 0251/
432.874, între orele
17.00 – 21.00.
Vând cal semigreu,
9 ani. Telefon: 0741/
975.279.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie fontã 30 lei; uºã cu
toc 30 lei; fereastrã cu
toc, geam 30 lei, lino-
leu pânzat 3 lei mp. Te-
lefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosek-
ranz Dresden. Telefon:
0251/419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bo-
binã inducþie, biele, fur-
tune, etc.) noi. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greu-
tate. Telefon: 0735/
527.117.
Vând abric – cuþite (3
buc) mãrimea 400
mm, transformator su-
durã industrial, motor
disel sau Peugeot. Te-
lefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã
Valea Roºie. Telefon:
0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Tele-
fon: 0251/428.437.

Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi
ºi mobilã sufragerie Dro-
beta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând ºurã de fân ºi co-
ceni. Surcel Mihai, Sea-
ca 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.

De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267
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Vând 2 locuri de veci
Cimitirul Sineasca, la
poartã, negociabil. Te-
lefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri ver-
ticalã tip Horenca.Tele-
fon: 0724/967.663.
Vând anvelope iarnã
puþin uzate R 13/175/
70, 4 bucãþi ºi R 14/
185/60, 4 bucãþi, jenþi
4 gãuri. Telefon: 0762/
672.086.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Îm-
pãraþi Constantin ºi
Elena, 30/40 foiþa, 100
lei înrãmatã. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de
lânã ºi 1 masã – birou
pentru calculator. Tele-
fon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 –
48, 1 cojoc gri cu glu-
gã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând bocanci militari
43-44, ghete 43, pan-
tofi 42-43, piese Dacia
noi, piese 445, þuicã 9
lei/litru, drujbã alpina
defectã, anvelope
165/13 noi 2 bucãþi, fri-
gider Electrostar 320
litri. Telefon: 0721/
179.420.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector
pentru centralã de în-
cãlzire, cântar. Telefon:
0729/092.211.
Vând bicicletã de
damã 150 Ron, mini-
bicicletã 110 Ron, to-
tul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Tele-
fon: 0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei.
Telefon: 0767/116.092.

Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Tele-
fon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, puti-
nã 500 l, butoi 700 l ste-
jar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Podari.
Vad comercial excelent.
Telefon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V
nou, aragaz trei ochiuri,
canistre 20 l metal, re-
ductor oxigen sudurã,
polizor (flex) D 125 X 850
w, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extrapar-
fumaþi preþ 120 Ron. Te-
lefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir, ju-
deþul Gorj, sat Palchinu.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manua-
lã, preþ 30 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu ju-
mãtate vechi – jumã-
tate nou, 1 leu/kg. Di-
nuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nau-
man, bicicletã medicalã,
cãrþi multe de tot felul,
ceasuri de masã, apara-
te de radio, insigne, me-
dalii, pardesie, paltoane.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.

Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Tele-
fon: 0251/452.233.
Vând toc solid + feres-
tre funcþionale, bonus 2
ferestre. 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.
Telefon: 0351/459.314.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm.Tele-
fon: 0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

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

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

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi vou-
cher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. Plata pe
loc. Telefon: 0723/
918.382.
Cumpãr telefon foarte
vechi cu manvelã. Tele-
fon: 0766/304.708.
Cumpãr centralã termicã
pe lemne mai micã de-
cât 0,60 X 0,60 m, chiar
dacã nu este STAS. Te-
lefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobila-
tã. Telefon: 0762/
299.913; 0764/855.169.
Primim în gazdã
doamnã singurã fãrã
copii, nepoþi ºi obligaþii
majore, camerã acces
la bucãtãrie, baie, vine
5 zile pe lunã în cele 2
camere disponibile. Te-
lefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Primesc 2 fete în gaz-
dã pe perioadã lungã,
camerã mobilatã cu
strictul necesar. Tele-
fon: 0726/497.404.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat. Tele-
fon: 0748/105.609.
Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp)
pentru birouri, zonã
centralã, singur în
curte. Telefon: 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 condi-
þiile, 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 comer-
cial. 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
camere central, zona Pri-
mãriei Craiova, aer con-
diþionat, termopane, par-
chet, gresie, uºã metali-
cã. Telefon: 0722/753.922.
Spaþiu ultracentral lân-
gã Romarta, excepþio-
nal, parter, bloc, 4 ca-
mere, intrare separatã
de locatari, balcon în-
chis, microcentralã,
alarmã, gresie, faianþã,
pretabil inclusive pen-
tru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã ma-
terial pentru  ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pen-
tru prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.

Pensionar, frizer, 63/
1.70/80 doresc doam-
nã 52-58 ani, fãrã obli-
gaþii, eventual casã. Te-
lefon: 0771/385.193.

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
tânãr, tandru ºi jucãuº
sã sune la numãrul de
telefon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cum-
pãrãtor a unei afaceri,
frumoase, sãnãtose,
(pepinierã cãpºuni, tran-
dafiri, pomi fructiferi ºi
pãsãri, posibil ºi anima-
le). Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Caut asociat cu poftã
de muncã. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
COMEMORÃRI

S-au scurs 4 ani de la-
crimi ºi durere de la de-
cesul iubitului meu soþ,

colonel r. STANCIU
GHEORGHE. Un gând
pios pentru sufletul lui
bun. Soþia Georgeta.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sâmbãtã
Everton – Sunderland 14:45, Dg.Sp.2
Tottenham – Bolton 19:30
Duminicã
Chelsea – Leicester (II) 16:05, Dg.Sp.2
Liverpool – Stoke 18:00, Dg.Sp.2

PREMIER LEAGUE –
PARTIDE CONTÂND PENTRU ETAPA A 29-A

Sâmbãtã
Fulham – Swansea 17:00, Dg.Sp.1
Wigan – West Brom 17:00
Duminicã
Wolves – Man. United 15:30
Newcastle – Norwich 18:00
Partidele Aston Villa – Bolton, Blackburn –
Sunderland, Man. City – Chelsea, Tottenham –
Stoke, Everton – Arsenal ºi Queens PR – Liver-
pool au fost amânate pentru marþi ºi miercuri,
deoarece unele din echipele angrenate în aces-
te jocuri disputã „sferturile” Cupei Angliei.
Clasament: 1. Man. United 67p, 2. Man. City
66p, 3. Tottenham 53p, 4. Arsenal 52p, 5. Chel-
sea 49p...16. Blackburn 25p, 17. Bolton 23p, 18.
Queens PR 22p, 19. Wolves 22p, 20. Wigan 21p.

BUNDESLIGA –
ETAPA A 26-A

Sâmbãtã
Dortmund – Bremen 16:30, Eur.2
Leverkusen – M’gladbach 16:30
Hamburg – Freiburg 16:30
Nurnberg – Wolfsburg 16:30
Augsburg – Mainz 16:30
Hertha – Bayern 19:30, Eur.2
Duminicã
K’lautern – Schalke 16:30, Eur.2
Hannover – Koln 18:30, Eur.2
Meciul Hoffenheim – Stuttgart a avut loc asearã.
Clasament: 1. Dortmund 56p, 2. Bayern 51p, 3.
M’gladbach 48p, 4. Schalke 47p, 5. Leverkusen
40p...14. Hamburg 27p, 15. Augsburg 23p, 16.
Hertha 23p, 17. Freiburg 22p, 18. K’lautern 20p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 27-A

Sâmbãtã
Granada – Gijon 19:00
Zaragoza – Osasuna 19:00
Getafe – Sociedad 19:00
Sevilla – Barcelona 21:00, Dg.Sp.3
Rayo V. – Betis 23:00
Duminicã
Levante – Villarreal 13:00, Dg.Sp.3
Mallorca – Atletico 17:00
Bilbao – Valencia 19:00, Dg.Sp.3
Real Madrid – Malaga 22:30, Dg.Sp.3
Luni
Espanyol – Santander 22:00, Dg.Sp..2
Clasament: 1. Real Madrid 70p, 2. Barcelona
60p, 3. Valencia 44p, 4. Malaga 40p, 5. Levante
38p...16. Granada 28p, 17. Villarreal 27p, 18.
Santander 24p, 19. Gijon 24p, 20. Zaragoza 18p.
SERIE A – ETAPA A 28-A

Sâmbãtã
Parma – Milan 19:00, Dg.Sp.3
Fiorentina – Juventus 21:45
Duminicã
Cagliari – Cesena 13:30, Dg.Sp.1
Inter – Atalanta 16:00, Dg.Sp.1
Bologna – Chievo 16:00
Catania – Lazio 16:00
Siena – Novara 16:00
Lecce – Palermo 16:00
Udinese – Napoli 21:45
Luni
Roma – Genoa 21:45, Dg.Sp.3
Clasament: 1. Milan 57p, 2. Juventus 53p, 3.
Lazio 48p, 4. Napoli 46p, 5. Udinese 46p...16.
Parma 31p, 17. Cagliari 31p, 18. Lecce 25p, 19.
Novara 20p, 20. Cesena 17p.
LIGUE 1 – ETAPA A 28-A

Sâmbãtã
Auxerre – Evian TG 20:00
Bordeaux – Ajaccio 20:00
Caen – Paris SG 20:00
Lorient – Brest 20:00
Marseille – Dijon 20:00
Nancy – Montpellier 20:00
St. Etienne – Lyon 22:00
Duminicã
Rennes – Toulouse 18:00
Sochaux – Nice 18:00
Lille – Valenciennes 22:00
Clasament: 1. Paris SG 58p, 2. Montpellier 57p,
3. Lille 47p, 4. St’Etienne 46p, 5. Rennes
44p...16. Nice 27p, 17. Nancy 27p, 18. Dijon
27p, 19. Auxerre 24p, 20. Sochaux 24p.

Tragerea la sorþi a sferturilor de fina-
lã ale Ligii Campionilor ce a avut loc ieri,
la sediul UEFA de la Nyon (Elveþia), una
efectuatã de legendarul fotbalist german
Paul Breiter, nu a fost deloc cu noroc
pentru AC Milan ºi campioana continen-

„El Clasico”, posibil doar în finalã
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De ce þi-e fricã nu scapi: Duelul vedetã va aduce faþã-n faþã pe Milan ºi Barcelona

talã en-titre, FC Barcelona, formaþii care,
contrar dorinþelor celor doi tehnicieni,
vor fi nevoite sã-ºi dispute un loc în se-
mifinalele competiþiei.

„Este important sã nu picãm cu echi-
pele din Spania (n.r. Barcelona ºi Real

Madrid)”, spunea, joi, antrenorul „dia-
volului”, Massimiliano Allegri. În ace-
laºi timp, omologul sãu catalan, Pep
Guardiola, îºi exprima singura dolean-
þã: „Nu vreau sã jucãm cu Milan”.

Senzaþie de deja-vu pentru tehnicia-
nul iberic, care nu mai departe de sezo-
nul trecut declara cã vrea sã evite ªah-
tiorul lui Mircea Lucescu (în aceeaºi
fazã), ºi tocmai formaþia ucraineanã îi
ieºea în cale. Atunci însã Guardiola s-a
temut degeaba, „minerii” fiind depãºiþi
extrem de uºor per ansambul celor douã
manºe, 5-1 în Spania ºi 1-0 la Doneþk.

Altfel, Milanul ºi Barcelona, douã
dintre cele mai titrate echipe din isto-
ria întrecerii, italienii având în palma-
res 7 trofee ºi 4 finale, iar catalanii – 4
trofee ºi 3 finale, nu se vor duela pen-
tru întâia oarã în actuala stagiune, ele
ciocnindu-se deja în faza grupelor.
Câºtig de cauzã a avut formaþia „blau-
grana”, 2-2 pe „Camp Nou” ºi 3-2 pe
„San Siro”.

Breitner, cu noroc
pentru fostele sale echipe!

Dacã pentru Milan ºi  Barcelona,
Paul Breitner a fost cu ghinion, ger-
manul a reprezentat un adevãrat „port
bonheur” pentru fostele sale echipe,
Real Madrid (’74-’77) ºi Bayern Mun-
chen (’70-’74 ºi  ’78-’83),  care vor
întâlni, respectând ordinea, pe marea
revelaþie APOEL Nicosia ºi pe Olym-
pique Marseil le.  Neluând în calcul
vreo uriaºã surprizã, drumul unuia din-
tre cei doi granzi se va opri însã în
semifinale, fazã unde se vor confrun-
ta în meci direct. În fine, ultimul sfert
de finalã programeazã partida dintre
Chelsea Londra ºi Benfica Lisabona.

 Fãrã United ºi City pe Arena Naþionalã!

Marica & co., super-confruntare
cu uluitoarea Bilbao

Programul complet al sferturilor de finalã ºi datele de disputare:
Meci 1: APOEL Nicosia – Real Madrid
Meci 2: Olympique Marseille – Bayern Munchen
Meci 3: Benfica Lisabona – Chelsea Londra
Meci 4: AC Milan – FC Barcelona
Meciurile 1 ºi 3 se vor disputa în 27 martie (turul) ºi 4 aprilie (returul), în timp ce

meciurile 2 ºi 4, în 28 martie (turul) ºi 3 aprilie (returul).
Program semifinale
Înving. meci 2 – înving. meci 1 (17 ºi 25 apr.)
Înving. meci 3 – înving. meci 4 (18 ºi 24 apr.)
Ultimul act este programat în 19 mai, pe „Fussball Arena” din Munchen.

Calificatã joi seara în dauna ucigaºei Stelei, Twente
Enschede (4-1, dupã 0-1 în tur), Schalke 04, la care
Ciprian Marica a evoluat din minutul 86, va întâlni în
„sferturi” pe una dintre cele mai în vogã echipe euro-
pene ale momentului, Athletic Bilbao, câºtigãtoare,
într-o imensã surprizã, în faþa lui Manchester United
(2-1ºi 3-2).

Poate la fel de grandioasã este ºi performanþa lui
Sporting Lisabona, care ºi-a apãrat cu succes fragilul
avantaj (1-0) luat contra lui Manchester City în Portu-
galia (2-3 în Insulã), urmând sã întâlneascã acum pe
ucrainenii de la Metalist Harkov (2-1 cu Olympiakos, în
Grecia, dupã 0-1 pe teren propriu).

În rest, dupã ce a scos pe PSV Eindhoven (1-1 ºi
4-2), Valencia va da piept cu o altã formaþie olandezã,

AZ Alkmaar (1-2 dupã 2-0 cu Udinese),
iar Atletico Madrid (care a pulverizat-o
pe Beºiktaº, 3-0 ºi 3-1) cu Hannover
96 (4-0 dupã 2-2 cu Standard Liege).

Aºadar, trei echipe spaniole, douã
germane ºi câte una din Portugalia,
Olanda ºi Ucraina se luptã pentru a fi
prezente în prima finalã europeanã
organizatã vreodatã pe pãmânt românesc,
finalã ce va avea loc în 9 mai, pe Arena
Naþionalã din Bucureºti.

Programul complet:
Meci 1: AZ Alkmaar – Valencia
Meci 2: Schalke 04 – Athletic Bilbao
Meci 3: Sporting Lisabona – Metalist Harkov
Meci 4: Atletico Madrid – Hannover 96
Meciurile se vor disputa într-o dublã manºã, în 29 martie ºi 5 aprilie.
Program semifinale (19-26 aprilie)
Înving. meci 4 – înving. meci 1
Înving. meci 3 – înving. meci 2
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Marica & co., super-confruntare
cu uluitoarea Bilbao
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XX-A

Dinamo 20 13 5 2 36-12 44
CFR Cluj 20 13 4 3 39-15 43
Rapid 20 12 5 3 33-18 41
Steaua 20 11 5 4 26-14 38
FC Vaslui 20 11 3 6 34-18 36
Oţelul Galaţi 20 9 5 6 17-15 32
Pandurii 20 8 7 5 32-22 31
„U” Cluj 20 7 8 5 25-20 29
Astra Ploieşti 20 7 7 6 20-19 28
FC Braşov 20 6 5 9 21-20 23
Ceahlăul 20 5 8 7 17-25 23
Gaz Metan 20 6 4 10 27-34 22
Voinţa Sibiu 20 5 6 9 13-22 21
Sportul Stud. 20 4 8 8 21-33 20
Petrolul 20 4 6 10 16-25 18
FCM Tg. Mureş 20 3 8 9 17-26 17
Concordia 20 3 5 12 13-36 14
CS Mioveni 20 2 3 15 13-46 9

LIGA I – ETAPA A XXI-A
Meciurile Concordia – Rapid şi CS Mioveni – FCM Târgu Mureş

s-au jucat aseară după închiderea ediţiei.

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

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

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

După ce a mai încurcat o echi-
pă de top, Dinamo, deşi a jucat în
superioritate numerică, Pandurii
merge pe un tărâm favorabil, la Cluj
câştigând în două rânduri în due-
lurile directe, însă în respectivele
sezoane CFR-ul a ieşit campioană.
Totuşi, Pandurii şi CFR au bilanţ
egal la general. „Am văzut şi eu
partida Pandurilor cu Dinamo, au
un joc frumos, dar să vedem dacă
va fi şi consistent. Mă tem de acest
meci”, a recunoscut preşedintele
Iuliu Mureşan, la unison cu antre-
norul Jorge Costa. „Sunt buni, dar
nu avem altă variantă în afara vic-
toriei. Am văzut meciul lor cu Di-
namo, în care au jucat foarte bine.
Îmi place mult Grigoraş, însă nu
ne permitem să mai fac em paşi
greş iţi,  întrucât c lasamentul e
strâns”, a spus lusitanul. „Vom avea
un meci la fel de uşor precum cel
cu Dinamo. La asemenea meciuri
avem numai de câştigat”, a decla-
rat Petre Grigoraş, care nu-l are la
dispoziţie pe suspendatul Voiculeţ,
acesta putând fi substituit de puş-
tiul Roberto Dumitru. În tur, olte-
nii s-au impus cu 2-0, goluri mar-
cate de Lemnaru şi Cardoso. Batin
va evolua contra fostei echipe, la
fel şi Vranjes de la CFR. Pronos-
tic: peste 2,5 goluri.

Voinţa Sibiu – Gaz Metan
Derby-ul judeţului Sibiu le gă-

seşte pe Voinţa Sibiu şi Gaz Metan
Mediaş vecine de clasament în par-
tea sa inferioară, nescăpate de gri-
jile retrogradării. „Urmează un joc
aparte dintr-un anumit puncte de
vedere pentru că este şi un derby
al judeţului Sibiu. Îi respectăm pen-
tru că sunt vecinii noştri, au con-
traatacuri rapide şi jucători cu va-
loare individuală cum sunt Ciprian
Petre, Bratu, Bawab sau Vitinho”,
a declarat antrenorul Voinţei, Ale-

Liga a IV-a a rămas tot a lui Nicu
Neagoe şi programează astăzi me-
ciurile etapei a 24-a, una deschisă
aseară de jocul liderului, CS Apă
Craiova, care a întâlnit pe „Com-
binat” Şcoala de Fotbal Gică Po-
pescu. Celelalte jocuri ale rundei se
dispută astăzi, cu începere de la ora
12, meciurile de junior având loc
ca de obicei de la ora 10. Progra-
mul cu brigăzile de arbitri şi obser-
vatorii jocurilor: FC Podari – FC
Brădeşti (Teodor Dincă – Adrian
Florescu, Marian Casapu; Alin Chi-
liman), Ştiinţa Malu Mare – Ama-

radia Melineşti (David Doicaru –
Victor Militaru, Valentin Voicu; Ilie
Vişan), Dunărea Bechet – Avântul
Pieleşti (Cornel Nicolae – Bogdan
Caraghin, Dragoş Ciobanu; Andrei
Onea), CSO Filiaşi – Victoria Ce-
laru (Fănel Văduva – Ionuţ Vieriu,
Marian Barbu; Ion Giuverdea), CS
Işalniţa – Recolta Ostroveni (Dan
Cârstea – Dragoş Stanciu, Remus
Ciucă; Sorin Pătraşcu),  Viitorul
Cârcea – Progresul Segarcea (Dra-
goş  Puchiu – Cons tantin Mihai,
Ionuţ Tătaru; Viorel Popa). Ener-
gia Craiova stă.

Liga a IV-a, etapa a 24-a Cupa României –
semifinale

FC Vaslui – Rapid Bucureşti
Dinamo – Gaz Metan Mediaş

Jocurile se
vor desfăşura
tur-retur, în
zilele de 28
martie (turul) şi
11 aprilie
(returul),
primele echipe
fiind gazde în
manşa întâi.

Pandurii,
talisman sau

blestem pentru CFR?
Oltenii lui Grigoraş joacă în Gruia,

unde au câştigat de două ori, în sezoanele
în care clujenii au luat titlul

xandru Pelici. Sibienii nu pot con-
ta în acest meci pe Răzvan Dâl-
bea, accidentat. „Este o confrun-
tare între două echipe care se cu-
nosc destul de bine, aflate în criză
de puncte. Sper să fie o rivalitate
doar sportivă. Sibiul are o organi-
zare bună, un antrenor bun şi o
apărare sigură pe teren propriu.
Echipa noastră este într-o revenire
de formă, iar acest miniretur se
anunţă de foc. De la locul 10 în jos
orice echipă poate să fie între ulti-
mele patru care retrogradează”, a
spus şi Cristi Pustai. Medieşenii se
vor baza şi pe iordanianul Bawab
refăcut după o accidentare. Pro-
nostic: egal, ţinând cont că nici una
dintre echipe nu-şi permite să riş-
te, orice punct fiind vital în lupta
pentru menţinerea în Liga I.

Petrolul – „U” Cluj
Un meci deja suspectat de mass-

media şi pariori, finanţatorul oaspe-
ţilor, Florian Walter, manifestându-
şi deschis intenţia de a-şi muta in-
vestiţiile pe „Cluj Arena” pe „Ilie
Oană”, două stadioane moderne, in-
augurate anul trecut. Ambele fomaţii
au suferit de pe urma scandalurilor
în ultima vreme, unul vizându-l pe
portarul Petrolului, Matteo Gritti, în
timp ce clujenii şi-au schimbat an-
trenorul, Ionuţ Badea fiind în con-
flict deschis cu Gabriel Boştină. În
plus, clujenii au fost acuzaţi de fani
că au „trântit” meciul cu Steaua.
Răchită consideră că echipa sa în-
cepe abia acum meciurile accesibile,
după ce a întâlnit în primele etape
din 2012 Vasluiul şi Rapidul. Clujenii
sunt pe mâna lui Claudiu Niculescu,
după demisia lui Ionuţ Badea. „Este
presiune pe mine, sunt oficial la în-
ceputul acestei cariere de antrenor,
dar am încredere că pot face treabă
bună şi în această meserie. Sunt mi-
zerii astea cu aranjamentele, mizerii

de care m-am sătu-
rat. Walter este la fel
de prieten şi cu Bor-
c ea. Borc ea este
naşul meu, noi nu
ne-am dat la o parte
cu Dinamo”, a de-
clarat Niculescu. Pronostic: peste 2,5
goluri, ambele echipe jucând deschis,
iar în tur clujenii au câştigat cu 3-2.

Dinamo – Sportul
La revenirea în Ştefan cel Mare,

„câinii” nu vor să-i pericliteze situa-
ţia lui Borcea, recent operat la ini-
mă, şi nici postura de lider, una pe
care o pot pierde în orice clipă în
cazul unui pas greşit. Sportul a le-
gat pentru prima oară în acest se-
zon două victorii şi abordează jocul
din postura echipei care nu are ce
pierde. Daniel Isăilă a declarat că are
doar zece jucători de câmp valizi
pentru acest meci, printre absenţi
numărându-se Curelea şi Varga. În
tur a fost 2-0 pentru Dinamo, însă
meciurile dintre cele două echipe au
fost cu multe goluri în ultimii ani,
aceasta fiind şi predicţia pentru acest
joc: peste 2,5 goluri, aşteptându-se
în acelaşi timp o victorie „la handi-
cap” a lui Dinamo.

FC Braşov – Oţelul
Şumudică spune că o victorie cu

Oţelul ar însemna practic salvarea
de la retrogradare a echipei sale şi
totodată anunţă că nu îşi va da de-
misia indiferent de parcursul echi-
pei. „Nu trebuie să luăm în calcul
altă variantă decât cea a victoriei.
Jucăm cu Oţelul, echipă care, deşi
nu traversează o formă prea bună,
are aceeaşi componenţă ca atunci
când a luat campionatul, deci ori-
când îşi pot reveni, astfel că tre-
buie să mâncăm pământul şi să câş-
tigăm. Dacă vom lua cele trei punc-

te puse în joc, eu spun că în pro-
porţie de 99,9 la sută suntem sal-
vaţi de la retrogradare. Nu îmi voi
mai da niciodată demisia, chiar dacă
sunt pe ultimul loc ”, a declarat
Şumudică. Fostul jucător al Victo-
riei Brăneşti,  Vasile Olariu a sem-
nat un contract valabil până în vară
cu opţiune de prelungire pentru
încă două sezoane şi jumătate cu
FC Braşov. Oţelul vine după elimi-
narea din Cupă, însă în urma unui
joc bun. Pronostic: x, ţinând cont
că ambele echipe îşi doresc nea-
părat să nu calce strâmb.

Steaua – Astra
După cele două succese de anul

acesta, Steaua a revenit în lupta
pentru titlu, dar şi în „Ghencea”,
această din urmă întoarcere costân-
du-l pe Gigi Becali 25.000 de euro
pe meci. Tănase joacă după ce şi-a
ispăşit suspendarea la Cluj, jucăto-
rul sacrificat urmând a fi ales între
Fl. Costea şi Tatu. În sezonul tre-
cut, Astra a făcut 1-1 în Ghencea
provocând înlocuirea lui Ilie Dumi-
trescu, iar Braşovul lui Toni Con-
ceicao a bătut cu 3-0 şi Lăcătuş a
fost demis. „Sper ca Ilie Stan să nu
fie demis dacă vom câştiga în Ghen-
cea”, a declarat antrenorul portu-
ghez al Astrei în legătură cu aceste
coincidenţe. Fatai este suspendat la
Astra. Pronostic: câştigă Steaua
într-un meci de peste 2,5 goluri.


