
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 6804    luni,19 martie 2012   16 pagini    0,80 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

eveniment / pag. 4 educaţie / pag. 9economie / pag. 7

Peste 90.000 de
pastile interzise,
descoperite
la PTF Bechet

Garda Financiară
monitorizează
toate achiziţiile
intracomunitare

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă ar fi existat termopan şi pe
vremea aia, ce-ar fi făcut, Popescu-
le, Romeo, dacă părinţii Julietei îi
închideau balconul?
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12 licee din
Dolj vor avea
şi învăţământ
profesional

Aflată la numai 15 km de muni-
cipiul Craiova, localitatea doljeană
Işalniţa este recunoscută îndeosebi
pentru vocaţia localnicilor de ves-
tiţi legumicultori, capabili să asigu-
re aprovizionarea pieţelor craiove-
ne, cu întreg sortimentul de legu-

me în tot cursul anului, chiar şi acum, după o iarnă
grea care a distrus într-o mare măsură solariile şi
serele. Însă, nu numai legumicultura contează
pentru viitorul comunei, autorităţile locale făcând
eforturi susţinute pentru a crea copiilor şi tineri-
lor de aici condiţiile optime de dezvoltare şi for-
mare educaţională. Aşa că, încă de când te apro-
pii de centrul localităţii, te gândeşti degrabă că te
afli într-o comunitate harnică, în care civilizaţia eu-
ropeană nu mai e demult un lucru străin. Racor-
daţi la reţelele de apă şi de gaze, cu străzi asfalta-
te şi iluminate, cu o şcoală modernă în care învaţă
500 de copii şi o grădiniţă cu program prelungit la
care merg aproximativ 160 de copii, un stadion cu
nocturnă şi spaţii verzi minuţios amenajate, local-
nicilor nu le lipseşte nimic ca să trăiască în condi-
ţiile asigurate de un centru urban.

USL Dolj
încălzeşte
motoarele

După toate aparenţele, liderii
USL Dolj ştiu să discute cu tact,
în spatele uşilor închise. Bănuim,
nu atât pentru a evita transparenţa
decizională, cât pentru armoniza-
rea tuturor punctelor de vedere, la
nivelul fiecărei localităţi, punctul de
plecare fiind rezultatele de la ulti-
mele alegeri locale. Nu excludem
ca acelaşi lucru să se petreacă şi
în laboratoarele PD-L Dolj, în sen-
sul strategiilor de campanie elec-
torală, dar şi al listelor de candi-
daţi. Nici unul dintre partidele Uni-
unii Social-Liberale nu poate ac-
cepta că ar putea obţine sub pra-
gul localelor din 2008...

Baroul Dolj
a mai depăşit
un prag istoric:
numără peste
1.000 de avocaţi

Senoussi, fosta
mână dreaptă a lui
Gaddafi, arestat în
Mauritania

Pilon al regimului libian înlăturat
de la putere, fratele bun al lui Muam-
mar Gaddafi, colonelul Abdullah al-
Senoussi, căutat de Curtea Penală
Internaţională (CPI), a fost arestat
în noaptea de vineri spre sâmbătă,
pe aeroportul Nuakchott, din Mau-
ritania. Fostul şef al serviciilor de
informaţii militare a fost arestat de
serviciile de securitate mauritane în
momentul în care sosise de la Ca-
sablanca (Maroc), cu un zbor re-
gulat, potrivit unei surse a servicii-
lor mauritane de securitate, care a
mai precizat că voiajase cu „un pa-
şaport din Mali falsificat”.

Teatrul Liric:
Zamfir contra
Zamfir, scor 1-0
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actualitate

$1 EURO ...........................4,3783 ............. 43783
1 lirã sterlinã..........................5,2741.......................52741

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 19 martie - max: 23°C - min: 7°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3544........33544
1 g AUR (preþ în lei).......177,7899......1777899

Cursul pieþei valutare din 19 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Reþeta tradiþionalã pentru obþinerea pâinii pre-
vede ca alimentul sã conþinã apã, fãinã, drojdie
ºi sare. În realitate, pâinea abundã în E-uri, lu-
cru constatat ºi de Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorului (ANPC). Reprezentan-
þii ANPC spun cã producãtorii de produse de

panificaþie recurg la introducerea aditivilor ali-
mentari în reþeta pâinii pentru a-i da acesteia un
aspect ºi gust diferit faþã de pâinea obþinutã în
casã. În consecinþã, pâinea poate conþine pânã
la 34 de aditivi alimentari. Chiar dacã este ali-
mentul de bazã al românilor, medicii nutriþioniºti

ne recomandã sã mâncãm
pâine cu moderaþie, deoare-
ce, din cauza aditivilor alimen-
tari, riscãm sã avem proble-
me cu rinichii ºi chiar sã ne
îmbolnãvim de cancer. Prof.
dr. Gheorghe Mencini-
cospchi, directorul Institutu-
lui de Cercetãri Alimentare,
este de pãrere cã piaþa româ-
neascã de panificaþie este in-
vadatã de E-uri pentru cã le-
gea permite acest lucru, chiar
dacã o parte din aceºti aditivi
alimentari ne pun sãnãtatea în
pericol. „Un astfel de exem-
plu este bromatul de potasiu
- E 924 - care duce la apariþia

senzaþiei de greaþã, vãrsãturi, diaree sau apariþia
diverselor dureri, odatã ce este ingerat”, a de-
clarat, pentru gandul.info, medicul nutriþionist.
Cisteina, glutationul ºi sulfatul de sodiu sunt alte
E-uri care se gãsesc în alimentul de bazã al ro-
mânilor. „Sulfatul de sodiu - E 514 - afecteazã
vezica biliarã, lactatul de calciu - E 327 - prezin-
tã printre efecte adverse stãri de hipercalcemie
ºi insuficienþã renalã, acidul fumaric - E 297,
acidul acetic - E 260 ºi cancerigenul acid citric
E 330. În total, într-o pâine regãsim pânã la 34
de E –uri”, mai spune medicul Mencinicopschi.

Nutriþioniºtii spun cã pe piaþa româneascã
nu existã vreun sortiment de pâine care sã nu
conþinã E-uri, astfel cã, pentru a preveni into-
xicarea organismul cu aditivi alimentari, spe-
cialiºtii ne recomandã sã citim cu atenþie eti-
cheta. „Calitatea ºi tradiþionalitatea pâinii depind
ºi de tehnologia de fabricaþie. Ca urmare a de-
precierii calitãþilor de panificaþie ale grâului, în
ultima vreme se utilizeazã, pentru fabricarea
pâinii, din ce în ce mai mult amelioratori de
panificaþie, fapt ce ne afecteazã sãnãtatea”, in-
dicã prof. dr. Mencinicopschi.
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Paleologu, candidat
la Primãria Sectorului 1

Vicepreºedintele PDL Theodor
Paleologu a declarat, vineri seara, la
B1 Tv, cã a fost luat în calcul pentru a
candida la Primãria Capitalei, dar, „cel
mai probabil”, va candida la Primãria
Sectorului 1. „Am fost luat în discuþie
(n.r. - pentru a candida la Primãria Ca-
pitalei), dar, cel mai probabil, voi can-
dida la Primãria Sectorului 1 ºi sunt
foarte bucuros”, a afirmat Paleologu.
El a explicat cã formula „cel mai pro-
babil” înseamnã cã va fi candidatul
PDL la Primãria Sectorului 1 în pro-
porþie de 99%. „E foarte bine aºa. Dacã
reuºesc sã fac ce-mi propun la Primã-
ria Sectorului 1, mã legitimez. Poþi face
mai multe într-o comunitate micã. Bu-
cureºtiul e foarte mare ºi e greu sã faci
lucruri cu adevãrat vizibile”, a com-
pletat Paleologu.

Andreea Paul Vass
pregãteºte „o surprizã”
pentru alegeri

Andreea Paul Vass, prim-vicepre-
ºedintele Organizaþiei de Femei a PDL,
a declarat, sâmbãtã, cã pregãteºte „o
surprizã”, referindu-se la posibilitatea
de a candida la preºedinþia unui con-
siliu judeþean. „Mã aºteptam la aceas-
tã întrebare foarte bunã. Nu m-aþi cre-
zut în decembrie, când v-am spus cã
nu doresc sã fiu ministru al Econo-
miei. Vã pregãtesc o surprizã. La mo-
mentul potrivit veþi ºti”, le-a spus ea
jurnaliºtilor, fiind întrebatã dacã inten-
þioneazã sã candideze pentru preºe-
dinþia unui consiliu judeþean. Ea a ar-
gumentat cã femeile pot fi chiar mana-
geri mai buni ai unei comunitãþi locale
decât bãrbaþii: „O femeie ºtie foarte
bine ce înseamnã un buget limitat, o
femeie ºtie foarte bine cã nu trebuie
sã torni asfalt dupã care, din nou, sã
pui picamãrul, pentru a trage gazele ºi
alte utilitãþi, ea ºtie care este ordinea
justificatã a lucrurilor atunci când vine
vorba de management local”. Nu în
ultimul rând, prim-vicepreºedintele
PDL a anunþat „schimbarea brandu-
lui politic”, renunþând sã mai foloseas-
cã numele de fatã, Vass, noul sãu
nume fiind Andreea Maria Paul.

România a fãcut o serie de
eforturi ºi cheltuieli pentru a
adera la Schengen, ce au
reprezentat economii pentru
alte state UE, a spus ministrul
de Externe, Cristian Diacones-
cu, precizând cã, din punctul
sãu de vedere, este „aproape
exclus ca pânã la sfârºitul
anului sã nu se ia o decizie” în
acest dosar. „Datoria noastrã
este sã facem tot ce este
posibil ca România sã intre în
Schengen pânã la sfârºitul
acestui an”, a declarat minis-
trul român de Externe în
emisiunea „Dupã 20 de ani”, de
la Pro Tv. El a subliniat cã „a
lua o decizie, într-un sens sau
altul, nu este numai obligaþia
României, este obligaþia
statelor membre ale Acordului

Diaconescu: E exclus ca pânã
la sfârºitul anului sã nu se ia o

decizie în privinþa Schengen Veniturile din taxa auto sunt estimate de Guvern, pentru acest an, la cel mai
mic nivel de la introducerea obligativitãþii acestei plãþi, la cel mult 275 milioane
lei, de zece ori mai puþin decât prognoza de încasãri pentru anul trecut, pe o
piaþã încã afectatã de crizã ºi puterea de cumpãrare redusã. Nivelul extrem de
redus al încasãrilor este estimat ºi în contextul în care Guvernul a diminuat,
pentru acest an, cu 25%, cuantumul taxei, ºi a dispus suspendarea la platã a
taxei auto de primã vânzare, pe fondul unor puternice proteste la adresa deci-
ziilor anterioare ale Executivului, inclusiv faþã de introducerea taxei de poluare
auto. Prognoza de venituri din taxa auto este prezentatã în bugetul de venituri
ºi cheltuieli pentru acest an al Fondului pentru mediu, aprobat în ºedinþa Gu-
vernului de marþi, 13 martie. Aceasta în condiþiile în care, în proiectul hotãrârii
de aprobare a bugetului, esti-
marea pentru veniturile din taxa
auto se ridica la 1,8 miliarde
lei. În ianuarie anul acesta, Gu-
vernul a decis ca taxa de primã
vânzare a maºinilor înmatricu-
late înainte de 2007 sã fie sus-
pendatã pânã la începutul anu-
lui viitor, urmând ca persoanele
care au plãtit deja aceastã taxã
sã primeascã banii înapoi.

Veniturile estimate din taxa auto, la cel
mai mic nivel de la introducerea acesteia

Schengen, care au depãºit cu
un an acest termen, este
obligaþia Uniunii Europene,
pentru cã o atitudine este
obligatorie faþã de un parte-
ner”. „Acordul în sine a presu-
pus o serie de criterii, aceste
criterii au fost îndeplinite”, a
atras atenþia ºeful diplomaþiei
române. În ceea ce priveºte
opoziþia Olandei, Diaconescu a
subliniat cã Haga „evalueazã
treptat, pe argumente mai mult
sau mai puþin plauzibile, argu-
mentele de politicã internã”. Pe
2 martie, Consiliul European a
stabilit, pentru prima datã, un
termen - respectiv Consiliul JAI
din septembrie - când se va lua
o decizie privind aderarea
României ºi Bulgariei la Spaþiul
Schengen.

Deputatul PNL Horea Uioreanu
a acuzat, ieri, PDL, cã face presi-
uni asupra primarilor USL din jude-
þul Cluj pentru a trece, înainte de
alegerile locale din iunie, în rândul
democrat-liberalilor, încercând „sã
îi mituiascã cu bani din Fondul de
rezervã al Guvernului”. Horea Uio-
reanu a declarat, într-o conferinþã
de presã, cã, în urma acestor pre-
siuni, primarul liberal din comuna
Mãrgãu ar putea trece la PDL, iar
viceprimarul, tot liberal, din comu-
na Ciucea, a anunþat cã a trecut deja
la PDL. „Vreau sã avertizez asupra
presiunilor majore fãcute de PDL
asupra aleºilor USL din judeþul Cluj,
pentru a trece la PDL, încercând
sã îi mituiascã cu bani din Fondul

de rezervã al Guvernului. Se va da,
în curând, o hotãrâre de Guvern ºi
vor fi alocaþi bani celor care promit
cã trec la PDL, iar o altã hotãrâre de
Guvern cu alocãri de fonduri va fi
aprobatã în campania electoralã. Cri-
teriile de alocare a banilor sunt dis-
creþionare ºi strict politice. Nu pot
sã garantez care primar va ceda ºi
când. În comuna Mãrgãu vom avea
o posibilã trecere a primarului PNL
la PDL, iar viceprimarul PNL din
comuna Ciucea a trecut deja la
PDL”, a spus Uioreanu. La rândul
sãu, senatorul PSD Alexandru Cor-
doº a declarat, în aceeaºi conferinþã
de presã, cã presiuni similare au fost
exercitate ºi asupra primarilor social-
democraþi din judeþul Cluj.

PDL face presiuni asupra primari lor
USL sã treacã la democrat-l iberali

Organizaþia de Femei a Partidului Democrat Liberal (OFPDL) solicitã
ca 30% din locurile de pe listele de candidaþi ai partidului pentru alegerile
locale din iunie sã fie desemnate din rândul lor, a declarat Sulfina Barbu,
lidera organizaþiei. „Este înscris ºi în statutul partidului acest procent.

(...) Asta e meni-
rea Organizaþiei,
sã promoveze
doamnele, ºi sper
sã avem procen-
tul atins”, a spus
Barbu, la începu-
tul ºedinþei de
sâmbãtã a Cole-
giului Director al
OFPDL, care a
avut loc la Palatul
Parlamentului.

Doamne le  d in  PDL  vo r  30%
din locurile de pe listele de la locale
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Dupã toate aparenþele, liderii USL Dolj ºtiu sã discute
cu tact, în spatele uºilor închise. Bãnuim, nu atât pentru
a evita transparenþa decizionalã, cât pentru armonizarea
tuturor punctelor de vedere, la nivelul fiecãrei localitãþi,
punctul de plecare fiind rezultatele de la ultimele alegeri
locale. Nu excludem ca acelaºi lucru sã se petreacã ºi în
laboratoarele PD-L Dolj, în sensul strategiilor de campa-
nie electoralã, dar ºi al listelor de candidaþi. Deºi partidul
lui Emil Boc resimte, în mãruntaiele sale, demisia aces-
tuia ºi a Cabinetului sãu, luptele interne ºi numãrul mare
al nemulþumiþilor. Nici unul dintre partidele Uniunii So-
cial-Liberale ºi, cu atât mai mult aceasta, ca entitate dis-
tinctã, cum este ºi firesc, nu poate accepta cã ar putea
obþine sub pragul localelor din 2008, împreunã conside-
rându-se apte de împliniri augmentate. Chiar dacã alege-
rile locale au specificul lor. Cu importanþã pentru alege-
rile parlamentare. Sondajele de opinie le avantajeazã, dar
a te legãna în ceea ce aratã niºte procente seci nu în-
seamnã decât curatã sinucidere politicã. Suntem la circa
70 de zile de alegerile locale ºi, pentru prima datã în pe-
rioada post-decembristã, social-democraþii, liberalii ºi

Municipalitatea a scos la li-
citaþie reamenajarea a cinci lo-
curi de joacã din Craiova, toa-
te regãsindu-se în cartierul Cra-
ioviþa Nouã. Conform caietu-
lui de sarcini, postat de Primã-
ria Craiova pe site-ul de achi-
ziþii publice, spaþiile de distrac-
þii se aflã în zona Big, pe stra-
da “Elena Farago” (lângã ªcoa-
la nr. 34), pe bulevardul Olte-
niei – unul în zona blocului 170
ºi altul la blocul T3, iar un alt
loc de joacã în zona blocului
175C. “Spaþiile de joacã se aflã
într-o stare avansatã de degra-
dare, lucru ce pune în pericol
siguranþa ºi securitatea copii-
lor”, se precizeazã în docu-
mentele de licitaþie ale munici-
palitãþii.

Reamenajãrile,
dataliate în acte

Fãrã a preciza ce sumã pun
în joc pentru aceste reparaþii,
autoritãþile detaliazã cu preci-
zie ce intenþioneazã sã facã în
locurile destinate copiilor. Mai
în toate spaþiile, sunt proble-
me cu balansoarele care au
scaunele rupte ºi trebuie sã fie
înlocuite. Toboganele ºi caru-
selele vor fi vopsite, lanþurile
leagãnelor vor f i  înlocuite.
Acolo unde existã gropi cu
nisip, acestea vor fi reamena-
jate. Gardurile de protecþie a
spaþiilor de joacã vor fi vop-
site. Coºurile de gunoi vor fi
schimbate cu altele noi, ca ºi
mãsuþele ºi scaunele cu care

au fost montate pentru ca pã-
rinþii  sã poatã sã-ºi aºtepte
copiii.

Spaþiul de joacã
din zona Big,
sãnãtos tun

Curioºi sã vedem cum stau
lucrurile, am mers ºi noi,  ieri
de dimineaþã, în mini-pãrcule-
þul de distracþii din zona Big.
Ne-am uitat lung dupã urmele
vandalizãrilor, descrise cu lux
de amãnunt de reprezentanþii
Primãriei în documentaþia de li-
citaþie. Toboganele erau la lo-
cul lor, aveau scãrile ºi pista
de alunecare intacte. La fel ºi
leagãnele care zburau încolo ºi
încoace. Caruselul funcþiona ºi
el. Fiind o dimineaþã mângâia-
tã de un soare blând, locul de
joacã era chiar plin de copilaºi.
Însoþiþi de pãrinþi, micuþii aler-
gau de la un obiect la altul,

bucurându-se mai mult ca ori-
când de miºcare.

88 de parcuri
de distracþie

Locul de joacã din pãrcule-
þul de la Big avea, cel mult, ne-
voie de un strat de vopsea în

Dupã reabilitarea bulevarde-
lor Olteniei ºi Tineretului, auto-
ritãþile locale se pregãtesc sã in-
vesteascã alþi bani în infrastruc-
tura edilitarã a cartierului Cra-

ioviþa Nouã.  Cinci spaþii de joa-
cã pentru copii, aflate acum
într-o stare degradatã, vor fi re-
fãcute tot în aceastã primãvarã
pe bani publici.

plus pentru a-i reda prospeþi-
mea. Cu toate acestea, reame-
najãrile locurilor de distracþie
sunt lucrãri în toatã regula. În
toamna anului trecut, autoritã-
þile au lansat la licitaþie aceleaºi
locuri de joacã, în bugetul Pri-
mãriei fiind prinsã o sumã de
75.000 de lei pentru aceste in-
vestiþii. În Craiova existã, în
acest moment, în total, 88 de
locuri de joacã. Toate au fost
amenajate în mandatul trecut al
primarului Antonie Solomon,
municipalitatea investind, la
vremea respectivã, suma de
600.000 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primarul Antonie Solomon
le-a impus reprezentanþilor SC
Salubritate SRL sã cureþe
oraºul pânã la data de 1 aprilie.
“Pânã la începutul lunii aprilie
vreau ca oraºul sã fie curat
lunã. Vin sãrbãtorile de Paºte ºi
noi sã stãm cu grãmezile de
gunoi pe domeniul public? Nu
mã intereseazã dacã pot sau

Curãþenie, nu glumã!Curãþenie, nu glumã!Curãþenie, nu glumã!Curãþenie, nu glumã!Curãþenie, nu glumã!
nu, eu le cer sã salubrizeze
întreg oraºul, inclusiv cartiere-
le, pânã la 1 aprilie”, a declarat
edilul-ºef. În paralel cu campa-
nia de strângere a gunoaielor,
se amenajeazã ºi spaþiile verzi
de pe domeniul public, ºi
aceastã activitate urmând sã se
încadreze în acelaºi termen.
(L. Moþîrliche)
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la Primãria Craiova
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conservatorii au o siglã comunã. Dar ºi proiecte comu-
ne, pe teme de administraþie publicã localã. Aºadar, can-
didaþi unici în majoritatea localitãþilor doljene, liste co-
mune de consilieri bine sortaþi. Cã nu a fost deloc uºor
sã se atingã un consens, asta se subînþelege. Cã mai existã
asimetrii, este firesc. Dar, USL Dolj este, în momentul
de faþã, principala forþã politicã din teritoriu ºi, inclusiv
pentru aceastã construcþie politicã, îndelung preparatã,
alegerile locale constituie un test. Unul pe care adversarii
politici îl doresc ratat. Unul pe care militanþii USL îl vor
adjudecat. În scurt timp, USL Dolj va demara încãlzirea
motoarelor de campanie electoralã, dincolo de mesaje
având de probat cã este o construcþie trainicã. Iar trãini-
cia este conferitã de unitate. Aparatul sãu organizatoric
urmeazã sã-ºi exprime adevãratul potenþial ºi priza la oa-
meni. USL va avea adversari care nu trebuie subevaluaþi,
fiindcã sunt mulþi ºi de luat în seamã. ªi, practic, nici o
confruntare electoralã, indiferent de numele localitãþii, nu
este apriori tranºatã. Vor fi expuse bilanþuri de mandat,
dar ºi promisiuni calibrate. Nu vor lipsi dezbaterile ºi ata-
curile reciproce. O bãtãlie acerbã se va purta, neîndoiel-

nic, ºi pentru adjudecarea funcþiei de preºedinte al Consi-
liului Judeþean Dolj. Încã nu s-au anunþat contracandidaþii
actualului preºedinte, Ion Prioteasa, liderul PSD Dolj, dar,
evident, fiecare partid va avea propria sa ofertã. Existã
însã în aceastã primãvarã îndelung aºteptatã, un eveni-
ment european, ºi ne referim la scrutinul prezidenþial din
Franþa, care ar putea avea o influenþã pânã acum neluatã
în seamã asupra alegerilor locale din România. O victorie,
de pildã, a candidatului socialist Francois Hollande, rezo-
nabil poziþionat în toate sondajele de opinie, ar avea meni-
rea unei brize remontante ºi asupra stãrii generale de spirit
a electoratului nostru. Niciodatã parcã, pânã acum, alege-
rile prezidenþiale dintr-o þarã europeanã membrã a UE, deºi
nu este vorba de orice membru, n-au generat atâta aºtep-
tare. ªi asta pentru cã alegerile locale, ºi, apoi, alegerile
pentru Senat, de anul trecut, au fost detaºat câºtigate de
socialiºti, semnal de schimbare la Elysee, dar ºi de voce la
nivelul întregii Uniuni Europene. Nu ne hazardãm, dar faptul
cã, sâmbãtã, la Paris, toþi liderii social-democraþi euro-
peni, între ei ºi Victor Ponta, l-au flancat pe Francois Hol-
lande, la un miting electoral, spune multe.
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Un autocamion ce se deplasa
sâmbãtã, pe strada “Unirii”, din
Craiova, a rãmas blocat în drum,
dupã ce asfaltul a cedat sub roþile
din spate ale vehiculului. “Totul
s-a petrecut în câteva secunde.
Conduceam ºi am simþit cum as-
faltul a cedat, iar maºina intra în
pãmânt. M-am speriat ºi nu am mai
avut ce sã fac. Mã întreb ce se
întâmpla cu un autoturism, proba-

Incident inedit, sâmbãtã, pe o stra-
dã din Craiova. Asfaltul a cedat sub
roþile unui camion încãrcat cu cãrã-
midã, vehiculul rãmânând blocat în
drum. A fost nevoie ca încãrcãtura

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

sã fie mutatã ºi sã intervinã un utilaj
al Companiei de Apã Oltenia pentru
scoaterea camionului din asfalt. Por-
þiunea afectatã a fost reparatã, ast-
fel cã ieri se reluase circulaþia în zonã.

bil intra de tot în astfalt. Nu con-
teazã ce greutate aveam în camion,
am liber acces”, a spus ºoferul. La
faþa locului au ajuns mai multe
echipaje ale Poliþiei Locale ºi ale
Companiei de Apã “Oltenia” SA
pentru cã exista pericolul ca mai
multe þevi de apã sã se fi fisurat.
Încãrcãtura a fost mutatã din au-
tocamion, iar lucrãtorii Companiei
de Apã au intervenit cu un buldo-

excavator la care au improvizat
douã braþe metalice pentru a scoate
camionul din pãmânt. Circulaþia în
zonã a fost blocatã pe un sens de
mers timp de aproximativ o orã,
cât a durat operaþiunea de scoate-
re a “prizonierului” din asfalt. Zona
a fost delimitatã pentru a evita pro-
ducerea unui alt accident, a fost
decopertatã, iar în urma verificã-
rilor efectuate s-a constatat cã nu

au fost afectate conductele de sub
carosabil.

“Pe strada “Unirii” au mai fost
probleme cu câþiva ani în urmã.
Acum, a cedat din cauza prespã-
lãrii nisipului de sub asfalt. Am fã-
cut verificãri ºi nu au fost afecta-

te conductele de apã de sub zona
respectivã. Au fost fãcute repa-
raþiile necesare, s-a turnat ºi as-
falt, iar acum se circulã fãrã pro-
bleme”, ne-a declarat, ieri, Doru
Buruianã, directorul Companiei de
Apã “Oltenia”.

În cursul zilei de sâmbãtã, la
Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Bechet, s-au prezentat

Potrivit reprezentan-
þilor IPJ Dolj, vineri, 16
martie a.c., în urma
activitãþilor specifice
desfãºurate de poliþiº-
tii Serviciului de Inves-
tigaþii Criminale al IPJ
Dolj, în colaborare cu
Serviciul de Investiga-
þii Criminale din cadrul
IPJ Mehedinþi, a fost
depistatã ºi prinsã, în
Craiova, Rozalia Bucu-
rescu, de 24 de ani, din
Drobeta-Turnu Seve-
rin. Femeia era pusã în
urmãrire la nivel inter-
naþional, întrucât auto-
ritãþile din Franþa au emis pe nu-
mele ei un mandat european de
arestare pentru comiterea infrac-
þiunii de trafic de persoane, fap-
tã sãvârºitã pe teritoriul acestui
stat în anul 2008. Se pare cã fe-
meia, împreunã cu alte persoa-
ne de etnie romã din judeþul
Mehedinþi, se ocupa cu racola-
rea ºi transportarea în Franþa a
unor tinere care odatã ajunse
acolo erau obligate sã se prosti-
tueze la stradã.

Tot vineri, o altã echipã de po-
liþiºti din cadrul Serviciul de In-
vestigaþii Criminale ºi Secþiei
1 Poliþie Craiova, cu sprijinul
Serviciului de Operaþiuni Specia-
le, a reuºit sã-l gãseascã ºi sã-l
reþinã pe Valentin ªuþu (foto), de
25 de ani, din Craiova. ªi cu pri-
vire la acesta, IPJ Dolj fusese
informat cã este dat în urmãrire
la nivel internaþional, întrucât au-
toritãþile judiciare din Portugalia
au emis pe numele lui mandat
european de arestare. Craiovea-
nul este suspectat cã, împreunã

Poliþiºtii au fost anunþaþi de un
craiovean, în noaptea de sâmbã-
tã spre duminicã, în jurul orei
02.00, cã în parcarea blocului
J17 din cartierul Rovine o per-
soanã se comportã suspect, în
sensul cã a coborât dintr-un au-
toturism, a um-
blat la o maºinã
parcatã, apoi a
urcat înapoi ºi a
demarat în trom-
bã. Având în ve-
dere sesizarea
primitã, s-a luat
legãtura cu toate
patrulele de ordi-
ne publicã aflate
în serviciu, fiin-
du-le transmise
caracteristicile
autoturismului
respectiv. Maºina
a fost observatã

Peste 90.000 de pastile interzise,
descoperite la PTF Bechet
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pentru efectuarea formalitãþilor
de frontierã, doi cetãþeni polo-
nezi, respectiv Jacek B., în vâr-

stã de 45 de ani, ºi Artur S.,
în vârstã de 43 de ani, cu un
autoturism marca Volkswagen
Passat. Cu ocazia controlului
amãnunþit efectuat în autotu-
rism, lucrãtorii din cadrul PTF
Bechet au descoperit, în por-
bagaj, ascunse atât în câteva
cutii de carton, cât ºi în gen-
þile de voiaj ale celor doi bãr-
baþi, peste 90.000 de pastile
marca “ACTIFED”. Acesta
este un medicament care tra-
teazã simptomele rãcelii, însã
are în compoziþia sa clorhidrat
de pseudoefedrinã, substanþã
interzisã de lege. “Având în ve-
dere cantitatea foarte mare

deþinutã de cei doi, au fost anun-
þaþi procurorii DIICOT - Servi-
ciul Teritorial Craiova cu privire
la pastilele descoperite ºi, sub
îndrumarea procurorului de caz,
s-au întocmit persoanelor în ca-
uzã acte premergãtoare de cer-
cetare penalã pentru sãvârºirea
infracþiunii de introducere sau
scoatere din þarã, fãrã drept, a
drogurilor de mare risc”, ne-a
declarat  subinspector Ionuþ
Gheonea, din cadrul Serviciu-
lui teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã Dolj. Întreaga cantitate de
pastile a fost confiscatã, mai
multe mostre fiind trimise la
Bucureºti pentru analize de la-
borator. Cei doi polonezi sunt
cercetaþi, în continuare, în stare
de libertate.

pe strada “Alexandru cel Bun”, a
fost opritã de poliþiºti, aceºtia sta-
bilind cã la volan era Iulian
Postelnicu, de 23 de ani, din Cra-
iova. “Cu ocazia efectuãrii con-
trolului, în portbagajul autoturis-
mului, au fost descoperite 10

baterii acumulator, din cercetãri
rezultând cã acestea fuseserã
sustrase de cãtre craiovean de la
autoturisme parcate. Persoana în
cauzã, autoturismul ºi bunurile
gãsite au fost preluate de lucrã-
torii Secþiei 4 Poliþie Craiova care

efectueazã cerce-
tãri sub aspectul
sãvârºirii infracþi-
unii de furt califi-
cat. Dupã stabili-
rea întregii activi-
tãþi infracþionale a
suspectului, ur-
meazã sã fie pro-
pusã o soluþie prin
Parchetul de pe
lângã Judecãtoria
Craiova”, a decla-
rat agent Amelia
Cãprãrin, purtã-
torul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Urmãriþi internaþional,
“sãltaþi” din Craiova
Alte douã persoane date în urmãrire internaþio-

nalã deoarece erau cãutate de autoritãþi judiciare
din Franþa ºi Portugalia pentru infracþiuni comise
pe teritoriul acestor state au ajuns în arestul Poli-
þiei doljene, în urma unor acþiuni desfãºurate la

sfârºitul sãptãmânii trecute.

cu alþi cetãþeni români, a comis
mai multe infracþiuni de furt ºi
tâlhãrie pe teritoriul statului
portughez, în luna februarie
2012.

“Cei doi au fost încarceraþi
în arestul Inspectoratului de
Poliþie, urmând ca, la perfecta-
rea documentelor, sã fie extrã-
daþi cãtre þãrile solicitante. De
altfel, pe parcursul sãptãmânii
trecute, poliþiºtii doljeni au des-
fãºurat mai multe activitãþi de
depistare ºi prindere a persoa-
nelor urmãrite în temeiul legii,
fiind încarcerate în Centrul de
Reþinere ºi Arestare Preventivã
alte ºapte persoane. Una dintre
acestea, un bãrbat de 28 de ani
din comuna Greceºti, figura ca
urmãrit internaþional în baza
unui mandat european de ares-
tare emis de autoritãþile din
Suedia pentru o tâlhãrie comisã
pe teritoriul acestui stat în anul
2010”, a declarat agent Amelia
Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.
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Buget mai mic în 2012
Deºi este una din localitãþile dol-

jene care se autofinanþeazã, bu-
getul Primãriei Iºalniþa este cu
mult mai mic faþã de cel de anul
trecut. Autoritãþile spun cã prin-
cipala cauzã este închiderea plat-
formei Doljchim, care a dus la
plecarea agenþilor economici, ºi
implicit la disponibilizãri în masã.
“Bugetul pe anul 2012 este 38%
faþã de cel din anul 2011. Dispo-
nibilizãrile fãcute pe platforma
Doljchim ºi plecarea agenþilor eco-
nomici din zonã, ne-au afectat
partea de venituri din buget. Cu
toate acestea avem contracte în
derulare, cum este cel pentru rea-
bilitarea strãzilor, care este un
acord cadru pe o perioadã de pa-
tru ani. Anul trecut s-au realizat 7
km de structurã de drum, parte
carosabilã, urmând ca în perioa-
da urmãtoare, dupã finalizarea ri-
golei de o parte ºi de alta a strãzii,
sã venim cu stratul de uzurã. Pe
lângã proiectele în derulare, avem
ºi alte obiective de investiþii. Vrem
sã facem centrul comunei, asta
dupã ce terminãm reabilitarea
strãzilor, ºi un sediu de primãrie.
Amenajarea unei baze sportive ar
fi o prioritate, ºi la fel ºi amenaja-
rea spaþiilor verzi. Am prins în bu-
get un studiu de fezabilitate pen-
tru realizarea unui parc din fon-
duri europene”.

Grãdiniþã cu program prelungit
pentru 160 de copii

Demarat în anul 2010, proiec-
tul dedicat pãrinþilor cu copii
preºcolari este acum mândria au-
toritãþilor din Iºalniþa. Este vorba
de grãdiniþa cu program prelungit
din localitate, pentru construirea
cãreia investiþia s-a ridicat la 5,6
milioane de lei, banii fiind luaþi din

fondul de rulment pe 2010. Însã a
meritat fiecare bãnuþ cheltuit. Con-
strucþia este una de amploare, ocu-
pând o suprafaþã de 1.980 de me-
tri pãtraþi ºi fiind prevãzutã cu opt
sãli de clasã, cãlcãtorie, spãlãto-
rie, bucãtãrie, salã de mese. Deºi
lucrarea nu a fost încã recepþio-
natã decât parþial, pentru cã vechea

grãdiniþã nu mai corespundea nor-
melor de învãþare, iar reabilitarea
ei ar fi fost o cheltuialã în plus,
autoritãþile locale au decis sã punã
noua unitate de învãþãmânt în
funcþiune. ªi nu au dat greº. Sãlile
sunt amenajate cu mobilier mo-
dern, iar desenele de pe pereþi te
duc cu gândul la poveºtile copilã-
riei, pentru cã peste tot gãseºti
expuse figurine care reprezintã
personajele preferate ale micuþilor.
Cadrele didactice au avut grijã sã
amenajeze un colþiºor dedicat de-

senelor ºi colajelor realizate de cei
mici, era pãcat sã rãmânã sub che-
ie. De când a fost datã în folosin-
þã, din septembrie 2011, grãdiniþa
cu program “after school” a de-
venit colþul de paradis al copiilor
din localitate. „Am gândit o grãdi-
niþã cu program prelungit, care a
avut ordin de începere a lucrãrilor

în luna mai 2010. În acest mo-
ment, construcþia este finalizatã, ºi
chiar dacã recepþia nu a fost încã
fãcutã, am dat unitatea în folosin-
þã pentru cã vechea grãdiniþã nu
mai corespundea din punctul de
vedere al condiþiilor, ar reabilitarea
ei ar fi fost o cheltuialã în plus.
Mai sunt câteva lucruri de rezol-
vat, care nu s-ar fi putut realiza în
timpul iernii. Este vorba de ame-
najarea locurilor de joacã, alei ºi
împrejmuiri”, a declarat Ovidiu
Flori, viceprimarul localitãþii Iºal-
niþa. Aici învaþã 160 de copii, pre-
zenþa fiind mai redusã iarna, însã
de când încep muncile agricole,
unitatea devine locul preferat al
prichindeilor din localitate. “De-
mult ne doream o asemenea grã-
diniþã, care cu siguranþã concurea-
zã cu multe din Craiova, dupã cum
ne-au spus chiar cadrele didactice
din oraº care au venit în vizitã. Este
un loc plãcut ºi pentru copii, dar
ºi pentru noi, iar pãrinþii pot sta
liniºtiþi cu gândul cã îi aduc într-
un loc sigur în care, învaþã, se re-
creeazã, îºi fac somnul de dupã-
amiazã ºi mãnâncã sãnãtos. E

foarte important cã pãrinþii au
unde sã îºi lase copiii atunci când
au treabã, mai ales cã este un lu-
cru ºtiut cã la noi în localitate ma-
joritatea oamenilor se ocupã cu
agricultura”, a spus Niculina Ian-
cu, educatoare la grãdiniþa cu pro-
gram prelungit din Iºalniþa.

Locuinþe sociale pentru tinerii
din localitate

Construirea unui imobil cu 38
de locuinþe sociale pentru tineri, cu
fonduri de la Ministerul Dezvoltã-
rii Regionale ºi Turismului, este încã
o realizarea bifatã de autoritãþile
locale din Iºalniþa. Începutã în
toamna lui 2008, clãdirea cu 38 de
apartamente ºi garsoniere, este
aproape de finalizare, mai lipsesc

utilitãþile, care vor fi introduse în
perioada imediat urmãtoare, dupã
care locuinþele vor fi date în folo-
sinþã. Criteriile de acordare a aces-
tora nu au fost încã stabilite de
cãtre autoritãþi, dar se adreseazã
în special tinerilor cãsãtoriþi care
nu au unde sã locuiascã. Dupã cum

anunþã reprezentanþii primãriei,
pânã acum la primãrie au fost de-
puse 65 de cereri pentru obþinerea
unei locuinþe sociale. “S-a finali-
zat construirea blocului de locuin-
þe sociale, lucrare pe care am în-
ceput-o în toamna anului 2008.
Trebuie doar sã mai introducem
utilitãþile, parte care trebuie reali-
zatã din bugetul primãriei, pentru
cã banii cu care s-a ridicat imobi-
lul au venit de la Ministerul Dez-
voltãrii Regionale ºi Turismului.
Imobilul are 38 de apartamente ºi
garsoniere care vor fi date în folo-
sinþã tinerilor din localitate. Con-
diþiile de repartizare încã nu au fost
stabilite, însã pânã în acest moment
au fost deja depuse 65 de cereri
pentru aceste locuinþe. Nu pot spu-

ne exact când se va întâmpla da-
rea în folosinþã a acestor locuinþe,
chiar dacã în bugetul local am alo-
cat bani pentru introducerea utili-
tãþilor, nu este o urgenþã. Vom lua
o hotãrâre în funcþie de prioritãþi”,
a explicat viceprimarul de la Iºal-
niþa, Ovidiu Flori.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI ºi MARIN TURCITU

Aflatã la numai 15 km de municipiul Craio-
va, localitatea doljeanã Iºalniþa este recunos-
cutã îndeosebi pentru vocaþia localnicilor de
vestiþi legumicultori, capabili sã asigure apro-
vizionarea pieþelor craiovene, cu întreg sorti-
mentul de legume în tot cursul anului, chiar ºi
acum, dupã o iarnã grea care a distrus într-o
mare mãsurã solariile ºi serele. Însã, nu
numai legumicultura conteazã pentru viitorul
comunei, autoritãþile locale fãcând eforturi sus-
þinute pentru a crea copiilor ºi tinerilor de aici
condiþiile optime de dezvoltare ºi formare edu-
caþionalã. Aºa cã, încã de când te apropii de
centrul localitãþii, te gândeºti degrabã cã te afli
într-o comunitate harnicã, în care civilizaþia
europeanã nu mai e demult un lucru strãin.
Racordaþi la reþelele de apã ºi de gaze, cu strãzi

asfaltate ºi iluminate, cu o ºcoalã modernã în
care învaþã 500 de copii ºi o grãdiniþã cu pro-
gram prelungit la care merg aproximativ 160
de copii, un stadion cu nocturnã ºi spaþii verzi
minuþios amenajate, localnicilor nu le lipseºte
nimic ca sã trãiascã în condiþiile asigurate de
un centru urban. Deteriorate de la lucrãrile în-
treprinse în ultimii ani pentru construirea reþe-
lelor de apã ºi de gaze, dar ºi pentru canaliza-
re, pe unele tronsoane asfaltul s-a deteriorat,
determinând autoritãþile sã intervinã pentru a
reface infrastructura pe acele porþiuni de drum.
Pe zi ce trece, prin eforturile autoritãþilor locale,
Iºalniþa ia imaginea unei localitãþi preocupate
de viitorul tinerei generaþii, cãreia i se oferã
ºansa unei educaþii comparabile cu cea din zona
urbanã, iar roadele eforturilor sunt vizibile.

O bunãstare care vine din trudã

Din orice parte ai intra în comuna Iºalniþa, imaginea este aceeaºi: artere
asfaltate, case trainice, lume tânãrã. Chiar multã lume tânãrã. Ceea ce îi
defineºte pe localnici, aºa cum am mai spus-o în nenumãrate rânduri este
truda fãrã preget în spaþiile portejate în care cultivã legume extratimpurii,
una care nu se sfârºeºte niciodatã. Ahtiaþi ai lucrului bine fãcut, iºelniþenii
rãmân principalii furnizori de legume proaspete, de trufadandele pentru
pieþele Craiovei, dar ºi pentru cele din oraºele de pe Valea Jiului. Iºalniþa
este o comunã frumoasã în toate anotimpurile anului, dar este una în care
sudoarea chiar se resimte, în fiecare gospodãrie.

Viceprimarul comunei Iºalniþa, Ovidiu Flori:

 „O problemã a comunitãþii din Iºalniþa este rata ºomajului, des-
tul de ridicatã. De aceea, în colaborare cu Doljchim, am demarat
formarea unui ONG în care urmeazã sã se aleagã un consiliu for-
mat din doi reprezentanþi ai Petrom-ului, trei reprezentanþi ai Con-
siliului Local Iºalniþa ºi nouã sau ºapte reprezentanþi ai comunitãþii.
Cu acest ONG sperãm sã punem bazele unui incubator de afaceri,
care sã dezvolte afacerile la nivel local, care sã creeze locuri de
muncã pentru cei disponibilizaþi de pe platforma Doljchim”.

Primarul comunei Iºalniþa, Eugen Bãlan:

„Am prins 4,5 km de reabilitarea de strãzi pe PNDI, însã nu
ºtim dacã se va concretiza. Proiectul a fost scos la licitaþie, ur-
mând ca în perioada urmãtoare sã se semneze contractul. Pentru
ca aceastã investiþie de reabilitare de strãzi sã se realizeze, noi
trebuie sã avem deja introdusã canalizarea pe acest tronson. De
aceea avem deja pregãtit proiectul pentru etapa a doua de canali-
zare, pe care urmeazã sã îl scoatem la licitaþie. Dacã totuºi nu se
va concretiza investiþia pe PNDI o sã încercãm, în limitele buge-
tului, sã asfaltãm aceºti 4,5 km de drum din bugetul local”.
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De mult timp, în Europa, s-a

afirmat cã partidele trãiesc o cri-
zã gravã. Eu cred cã la noi este
atât de profundã, încât se prefi-
gureazã chiar moartea partidelor,
nu ca idee, ci ca forþã ºi misiune.

În 1990 partidele au fost înfiin-
þate de oameni cu multã experi-
enþã, care ºtiau rolul lor, cum sã
le construiascã, cum sã funcþio-
neze, cum sã devinã un mecanism
care se autopropulseazã în socie-
tate. Unii dintre ei ºi-au încheiat
misiunea pe acest pãmânt.  Alþii –
ºi azi mã întreb ce forþe malefice
ne-au tulburat mintea în 2005 ? –
nu mai au putere de decizie. Dar
odatã cu ei ºi partidele ºi-au înce-
tat rolul real în societate.

Dupã anul 2000, partidele în-
cet, încet, au fost acaparate de
persoane, de grupuri constituite
mai mult pe afinitãþi date de ru-
denie decât de idei politice ºi ast-
fel au devenit structuri exploata-
te de unii, în interesul lor, ºi pe
seama restului partizanilor. Cu cât

Sâmbãtã, la Craiova, s-au desfãºurat
lucrãrile Adunãrii Generale Ordinare a Ba-
roului Dolj, manifestare în cadrul cãreia
a fost prezentat ºi raportul Consiliului Ba-
roului Dolj pentru anul 2011. Acesta indi-
cã o activitate intensã a instituþiei. Astfel,
pe parcursul anului trecut au avut loc nu-
meroase evenimente caritabile, culturale
ºi chiar sportive prin intermediul cãrora
branºa avocaþilor din regiune a dorit sã

Partidele trebuie sã se
„spele de toate pãcatele”

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU

eºti mai abil ºi nu te întrebi dacã
þi se potriveºte o funcþie, cu atâ-
ta ajugi mai sus !

Dupã 2008 aceastã politicã in-
ternã a devenit evidentã, iar
prostul exemplu luat de la cei
aflaþi la putere a fost luat de toþi,
cãci el era sublim. Nu conteazã
decât dacã „e de-al nostru” ºi
asta te poate face ca dupã ce ter-
mini liceul la o vârstã înaintatã
ajungi ministru, sau dacã nu ai
nici o experienþã decizi cu privi-
re la soarta a mii ºi mii de oa-
meni. Se vedea cã totul este po-
sibil ºi ca atare, cei lipsiþi de ori-
ce scrupule înþelegeau cã pot
face ce vor. A-þi însuºi structuri
de conducere a devenit tentant ºi
din pãcate foarte posibil.

Cei foarte pregãtiþi ºi capabili
sã ia hotãrâri responsabile, atunci
s-au retras în structuri nepartini-
ce, care asigurã azi, în mare mã-
surã, funcþionarea statului, a me-
canismului social, economic ºi
politic. Aceasta o observãm cu

evidenþã dupã anul 2000. Cei care
aveau mai puþinã carte, dar învã-
þaserã sã mânuiascã banii pe pia-
þã au migrat în lumea afacerilor,
pãstrând benefice legãturi cu co-
legii de odinioarã.

Cum alegerile au început sã fie
din ce în ce mai costisitoare s-a
inventat ºi atât de pãgubosul vot
uninominal pentru Parlament, ºi
aºa l-am avut în ultimii ani pe cel
mai puþin valoros, care ºi-a pier-
dut puterea legiuitoare pentru cã
nu a ºtiut cum sã o exercite. Mai
mult, lipsa exercitãrii funcþiei
pune chiar în discuþie rostul sãu,
iar asta însemnã sfãrºitul demo-
craþiei.  Unde am putut ajunge !?

În iarna acestui an oamenii adu-
naþi în stradã au strigat împotriva
întregii clase politice, dar ne fa-
cem cã nu înþelegem, cã este vor-
ba despre alþii ºi nu despre noi.
Nu am fi nici primii ºi nici singu-
rii, ceea ce ne aratã cât de gravã
este criza de valori în politicã.

Mulþi mi-au spus cã dacã la ale-

gerile din acest an nu
sunt pe liste oameni
în care poþi sã ai în-
credere, de valoare,
nici nu se vor pre-
zenta la vot, cu atât
mai mult cu cât sun-
tem încurajaþi sã pro-
fitãm de avantajul li-
berei circulaþii a per-
soanelor în spaþiul
Uniunii Europene.
Chiar ºi pe timp de crizã, când toþi
se strâng ca un arici ? Asta mã face
sã cred cã în ritmul demonstrat în
ultima vreme, partidele „se apro-
pie de fundul sacului”.

În ultimul timp, la conducerea
Guvernului, a venit un om care
nu provine dintr-un partid ºi am
auzit cã se va sprijini în soluþiile
sale pe experienþa celor care au
performat în diverse domenii de
activitate. E corect, dar ideea sa
aratã încã o datã cã partidele sunt
sãrace în oameni ºi idei. Idei va-
lide, pe care le poþi urma, cã alt-

fel, din categoria celor „cum fen-
tãm” au destule.

Sã fie de acum încolo politica
doar lupta unor indivizi pentru a
supravieþui la cârmã. Sã fie gãsi-
te alte structuri care sã-i susþinã?
Poate cã nu anul acesta, dar în
viitor, dacã partidele nu se „spalã
de toate pãcatele” poate se va gãsi
ºi o alternativã pentru ele în so-
cietatea civilã, în structurile pro-
fesionale etc. Nu ar fi pentru pri-
ma datã în istorie, dar înþelegem
astfel cât de „pãcãtoasã” este de-
mocraþia lãsatã pe mâna oricui.

Baroul Dolj a mai depãºit un prag istoric:
numãrã peste 1.000 de avocaþi

se implice efectiv ºi cu rezultate concre-
te în viaþa comunitãþii.

Tot în ideea de a amplifica prestigiul
Baroului Dolj, dar ºi de a combate avo-
catura clandestinã, au fost tipãrite plian-
te informative ºi afiºe, amplasate la se-
diul Baroului ºi la sediile instanþelor de
judecatã. Totodatã, în holul Curþii de Apel
Craiova a fost montat un monitor de
mari dimensiuni, pe care ruleazã infor-

maþii cu privire la pro-
fesia de avocat ºi drep-
tul la apãrare.
147 de ani de tradiþie
pentru Baroul Dolj

În ciuda faptului cã
este o instituþie cu 147
de ani de tradiþie, Baroul
Dolj s-a adaptat nevoilor
societãþii contemporane,
acordând o atenþie deo-
sebitã aspectului tehno-
logic. Astfel, la sfârºitul
anului 2011, site-ul barou-
lui, www.barouldolj.ro
înregistra peste 100.000
de vizite. Site-ul este ac-
tualizat în permanenþã cu
ºtiri,  articole de specia-

litate ºi anunþuri.
„Anul 2011 a fost unul bun pentru Ba-

roul Dolj. Tabloul Avocaþilor a depãºit nu-
mãrul de 1.000 de avocaþi, o premierã ab-
solutã pentru instituþia noastrã. Am dorit
sã menþinem o bunã legãturã cu adminis-
traþiile locale, cu mass-media dar ºi cu
organisme ºi barouri din strãinãtate. Am
încercat, prin intermediul activitãþilor ºi
conferinþelor susþinute sã promovãm ima-
ginea profesiei noastre. Totodatã, am reu-
ºit sã aducem ºi unele îmbunãtãþiri se-
diului în care ne desfãºurãm activitatea,
deja de 16 ani”, a declarat prof. univ. dr.
Ion Turculeanu, decanul Baroului Dolj.

Anul trecut au fost organizate  574 de
evenimente de pregãtire profesionalã pen-
tru un total de 3.066 de avocaþi din cele
ºapte barouri afiliate - Dolj, Gorj, Mehe-
dinþi, Olt, Teleorman, Vâlcea ºi Argeº.
Realizarea acestor evenimente s-a dato-
rat Centrului Teritorial Craiova al Insitu-
tului Naþional pentru Pregãtirea ºi Perfec-
þionarea Avocaþilor (I.N.P.P.A), în cola-
borare cu Baroul Dolj.
Avocaþii doljeni, invitaþi la conferinþe
ºi congrese internaþionale

În ceea ce priveºte relaþiile internaþio-
nale, Baroul Dolj a pãstrat ºi în anul 2011
afilierea la U.I.A. (Union Internationale
des Avocats) cu sediul la Paris ºi I.B.A.
(International Bar Association) cu sediul
la Londra. Datoritã acestui fapt, baroul
este informat direct ºi permanent în le-
gãturã cu evenimentele profesionale din
domeniul avocaturii organizate la nivel
mondial, toate informaþiile de acest fel
fiind fãcute cunoscute avocaþilor prin
afiºare ºi prin publicare pe site-ul barou-

lui. În plus, tot pe parcursul anului trecut
au fost iniþiate demersuri în vederea sta-
bilirii unei relaþii de înfrãþire cu Baroul Linz
din Austria, demersuri care urmeazã sã
se concretizeze în activitãþi comune ce
vor fi derulate împreunã cu avocaþii aus-
trieci. De asemenea, Baroul Dolj comu-
nicã ºi cu barouri din Serbia ºi Bulgaria
în vederea încheierii de parteneriate stra-
tegice de colaborare.

Totodatã, Baroul Dolj este prezent la se-
minariile, conferinþele, congresele ºi eve-
nimentele sportive internaþionale, realizân-
du-se astfel schimburi de experienþã ºi
consolidându-se relaþiile de colaborare ºi
solidaritate profesionalã cu avocaþi din alte
þãri. Baroul Dolj comunicã ºi cu barouri
din Serbia ºi Bulgaria în vederea încheierii
de parteneriate strategice de colaborare.

De asemenea, a fost iniþiatã o propu-
nere de colaborare instituþionalã cu Pri-
mãria Craiova în sensul instituirii unor
raporturi profesionale cu avocaþii ºi ba-
rourile din oraºele cu care municipiul
Craiova este înfrãþit.

RADU ILICEANU

Un an presãrat cu premiere istorice ºi cu numeroase
iniþiative finalizate pentru avocaþii doljeni. Rezultatele au
fost subliniate în cadrul raportului Consiliului Baroului Dolj
pe anul 2011, prezentat la sfârºitul sãptãmânii trecute.
Potrivit documentului, pentru prima datã de la înfiinþarea
Baroului, în urmã cu 147 de ani, Tabloul Avocaþilor a depã-
ºit numãrul de 1.000 de avocaþi.

prof. univ. dr. Ion Turculeanu
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Agenþia Regionalã de Dez-
voltare ºi Centrul de Afaceri
2000 Montana din Bulgaria
(partener principal) a imple-
mentat în parteneriat cu Aso-
ciaþia Românã pentru Indus-
tria Electronicã ºi Software
(ARIES) – Filiala Oltenia,
Patronatul Local al Întreprin-
derilor Mici ºi Mijlocii
(PLIMM) Calafat, Agenþia
pentru Dezvoltare Regiona-

lã, Centrul de Afaceri ºi Camera de Comerþ ºi Industrie Vidin
din Bulgaria, proiectul “Gãzduirea unui mediu de afaceri -
cea mai scurtã cale spre dezvoltarea transfrontalierã”. As-
tãzi, ora 12.00,  va avea loc la sediul ARIES Oltenia, o confe-
rinþã de presã ce marcheazã finalizarea proiectului. Obiecti-
vul general al proiectului îl reprezintã dezvoltarea economicã
susþinutã a regiunilor transfrontaliere Montana – Vidin – Dolj,
folosind oportunitãþile regionale prin susþinerea dezvoltãrii
sectorului întreprinderilor mici ºi mijlocii. Beneficiarii acestui
proiect au fost reprezentanþii a peste 600 de IMM-uri din
zona transfrontalierã Montana -Vidin- Dolj ºi locuitorii din
regiunea transfrontalierã vizatã.

“Gãzduirea unui mediu
de afaceri - cea mai scurtã
cale spre dezvoltarea
transfrontalierã”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Timp de patru zile, în pe-
rioada 15-18 martie, s-a des-
fãºurat cea de-a XXVII-a edi-
þie a Târgului de Turism al
României. Evenimentul a avut
loc la Centrul Expoziþional
„Romexpo“ din Bucureºti. Cu
aceastã ocazie, reprezentan-
þii Ministerului Turismului au
discutat pe de o parte, despre
investiþiile realizate în infras-
tructura de turism, care au
contribuit la înregistrarea

unor creºteri constante în acest domeniu pe parcursul anului
2011, atât la sosirile vizitatorilor strãini (+12,8%), cât ºi la
românii care au ales sã-ºi cunoascã mai bine þara (+16,9%).
Iar pe de altã parte, despre importanþa cooperãrii cât mai strânse
dintre autoritãþile publice ºi operatorii economici în vederea
diversificãrii ºi creºterii calitãþii serviciilor turistice pe care
România le oferã. Târgul de Turism al României a fost organi-
zat de Romexpo, în parteneriat cu Camerele de Comerþ ºi In-
dustrie din România, Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor de Tu-
rism din România (ANAT), Federaþia Patronatelor din Turis-
mul Românesc (FPTR), Asociaþia Naþionalã de Turism Rural
Ecologic ºi Cultural (ANTREC) ºi Organizaþia Patronalã a
Turismului Balnear din România (OPTBR).

Ieri ºi-a închis porþile Târgul
de Turism al României 2012

În aceastã perioadã, prin
reþeaua EURES, sunt puse
la dispoziþia persoanelor
aflate în cãutarea unui job,
100  de locuri de muncã în
spaþiul Uniunii Europene.
Statele din care provin
aceºti angajatori sunt urmã-
toarele: Belgia, Danemarca,
Italia, Norvegia ºi Republi-
ca Cehã. Meseriile pentru
care sunt oferite aceste
locuri de muncã sunt: asis-
tent medical (Belgia); sta-
giar - lucrãtor calificat în
ferme de creºterea anima-

lelor  ºi medic psihiatru (Danemarca); instructor scufun-
dãri ºi promotori centru scufundãri (Italia); operator CNC
ºi inginer chimist (Norvegia) ºi sudori (Cehia).

Peste 100 de locuri
de muncã în spaþiul UE

În urma intrãrii în vigoare a
Ordinului preºedintelui Agenþiei
Naþionale de Administrare Fisca-
lã (A.N.A.F.) nr.406/2012, Gar-
da Financiarã monitorizeazã
continuu toate transporturile de
achiziþ i i  intracomunitare în
punctele de trecere a frontierei
de stat cu þãrile membre UE.
Aceastã mãsurã este necesarã
pentru a întãri analiza de risc în
ceea ce priveºte controlul în
domeniul  achiziþiilor intracomu-
nitare în vederea diminuãrii eva-
ziunii fiscale pe acest segment.
Ordinul mai prevede cã toate

Prin aplicaþia informaticã Trafic Control,

transporturile de mãrfuri din
spaþiul comunitar care se înca-
dreazã în categoria bunurilor cu
risc fiscal ridicat precum legu-
me – fructe, carne, produse ac-
cizabile, flori etc. sã fie sigilate
la intrarea în þarã pânã la desti-
naþia finalã a respectivului trans-
port. Pe parcursul anului 2011,
în urma utilizãrii aplicaþiei Tra-
fic Control, Garda Financiarã a
confiscat/ indisponibilizat asigu-
rãtor 300 de transporturi (TIR-
uri), fiind totodatã încasatã TVA
în avans ce însumeazã peste 90
de milioane de lei, valoarea mãr-

furilor confiscate ridicându-se la
suma de 450 de milioane de lei.

Mãsuri asigurãtorii
pentru o valoare

totalã de 270
milioane de lei

De asemenea, au fost insti-
tuite mãsuri asigurãtorii pentru
o valoare totalã de 270 de mili-
oane lei ºi au fost întocmite se-
sizãri penale pentru prejudicii
aduse bugetului consolidat de
peste 470 de milioane de lei. „În
anul 2012, în perioada 1 ianua-
rie – 14 martie,  Garda Finan-
ciarã a identificat ºi confiscat/
indisponibilizat asigurãtor 83 de
transporturi (TIR-uri) care nu
întruneau condiþiile legale de
transport sau erau destinate unor
societãþi comerciale cu un ca-
racter fiscal inadecvat (de tip
fantomã sau cu datorii la buge-
tul de stat), valoarea confiscã-
rilor în aceste cazuri fiind de 6,6
milioane de lei, iar TVA încasatã
în avans a reprezentat 8,5 mili-
oane de lei”, se precizeazã într-
un comunicat de presã al ANAF.
Totodatã, în perioada de referin-
þã, comisarii Gãrzii Financiare au
instituit mãsuri asigurãtorii în
domeniul achiziþiilor intracomu-
nitare, pentru o valoare de peste
96 milioane de lei, în vederea re-
cuperãrii prejudiciului.

Banca Comercialã Românã
(BCR) oferã serviciul de direct
debit pentru clienþii Generali
România, al 4-lea jucãtor pe
piaþa de asigurãri de viaþã din
România, dupã volumul de pri-
me brute subscrise în 2011, cu
comision zero. Prin semnarea
parteneriatului cu BCR, cea mai
mare bancã din România, clien-
þii Generali au acum posibilita-
tea sã împuterniceascã banca
sã efectueze plata ratelor pen-
tru asigurarea lor de viaþã, sal-
vând timpul utilizat
pentru deplasãri sau
efortul depus pen-
tru memorarea date-
lor scadente.  „În
2012, dorim sã ne
concentrãm ºi mai
mult eforturile în di-
recþia oferirii de fa-
cilitãþi moderne în
scopul creºterii gra-
dului de satisfacþie
al clientului nostru.
Astfel, clientul de
asigurare de viaþã
poate scãpa de gri-
ja plãþilor la sca-
denþã prin activarea
debitãrii directe. În
toate þãrile vestice,

Serviciul de direct debit
plãþile efectuate prin debit di-
rect sunt preferate de clienþi ºi
suntem convinºi cã gradul de
utilizare a acestui tip de servi-
cii va creºte semnificativ în ur-
mãtorii ani ºi în þara noastrã”,
a declarat Ovidiu Racoveanu,
director Asigurãri de Viaþã la
Generali Romania.
Business 24 Banking

BCR
Activarea serviciului de de-

bitare directã oferã clienþilor

Generali ºi alte avantaje adiþio-
nale. Asiguraþii au posibilitatea
de a beneficia ºi de varianta
plãþilor lunare, dacã opteazã
pentru direct debit BCR. „Pen-
tru clienþii care doresc sã plã-
teascã confortabil asigurarea
de viaþã, banca le oferã posibi-
litatea de activare rapidã a plã-
þii prin direct debit prin servi-
ciul on-line Click ºi Business
24 Banking BCR sau prin tele-
fon, folosind serviciul Alo 24
Banking BCR. De asemenea,

activarea se mai
poate efectua în
uni tã þ i le  BCR
sau în agenþiile
Generali. Un alt
avan ta j  o fe r i t
clienþilor Gene-
rali  este acela
cã, pentru acest
tip de tranzac-
þie, nu se plã-
t e º t e  comis i -
on”, a declarat
Valent in  Flo -
rin Gãlãþanu ,
directorul exe-
cutiv al Direcþiei
Tranzacþii Ban-
care din cadrul
BCR.
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Săptămâna limbii franceze
şi a francofoniei, la Craiova

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris-
tia Aman” şi Asociaţia Română a Profesori-
lor de Franceză, în colaborare cu Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean Dolj, inaugurează as-
tăzi, la Craiova, Zilele francofoniei.

La sediul instituţiei-gazdă, Biblioteca
„Aman”, are loc, la ora 14.00, deschiderea
expoziţiei „Maurice Maeterlinck – 150 ani
de la naştere”, care reuneşte bogata colec-
ţie de carte ce îl reprezintă pe scriitorul bel-
gian de expresie franceză, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru literatură. Realizată de bi-
bliotecarele Daniela Popescu şi Mădălina Flo-
rescu, de la Compartimentul Informare Bi-
bliografică, Serviciul Prelucrarea Colecţiilor,
expoziţia cuprinde atât cărţi de patrimoniu
în limba fran-
ceză, cât şi tra-
duceri în româ-
nă şi studii de
critică literară,
care atestă o re-
ceptare de ex-
cepţie a scriito-
rului belgian în
România.

Pro gram ul
manifestării –
coordonate de
prof. dr. Maria
Tronea, repre-
zentant al
A.R.P.F. – include şi comunicări axate pe
opera lui Maeterlinck: „Forţa simbolului în
teatrul lui Maeterlinck” (prof.  univ. dr.

Asociaţia Română a Profesorilor de Fran-
ceză – Filiala Craiova va organiza mâine, 20
martie, ora 12.00, în colaborare cu Bibliote-
ca Franceză „Omnia”, la sediul acestei in-
stituţii, Ziua Internaţională a Francofoniei.

Pentru a sărbători limba franceză, renu-
mită prin bogăţia şi diversitatea sa, publicul
larg este invitat să participe la marele joc de
cuvinte inaugurat în 1999, pornind de la
cuvintele propuse: „âme”, „autrement”, „ca-
ractere”, „chez”, „confier”, „histoire”, „na-
turel”, „penchant”, „songe”, „transports”.
Selecţia cuvintelor este inspirată de opera
lui J.J. Rousseau, de la a cărui naştere se
împlinesc 300 de ani.

20 martie, Ziua
Internaţională
a Francofoniei

„Jeunesse
sans

frontiers” /
„Tinereţe

fără
frontiere”
este tema

ediţiei de anul
acesta a

Festivalului
Francofo-

niei, care va
fi organizat
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
(inspector de specialitate: prof. Diana

Lincă), în colaborare cu Asociaţia
Română a Profesorilor de Franceză –

Filiala Craiova, la Grupul Şcolar Indus-
trial Energetic, pe data de 23 martie. La

această sărbătoare a francofoniei sunt
invitaţi să participe toate şcolile din

judeţul nostru, dragostea pentru limba lui
Moliere şi pentru cultura fără frontiere

motivând elevii să participe la concursul
de creaţie şi exprimare personală

organizat cu această ocazie.

La Galeriile de Artă ale Cercului Militar
Craiova are loc astăzi, ora 18.00, în orga-
nizarea Asociaţiei Fotoclubul „Mihai Dan-
Călinescu”,  vernisajul expoziţiei intitulate
„Misterele Styxului”, cuprinzând 26 de
lucrări, dintr-o serie de 40, realizate de ar-
tistul fotograf Mircea Anghel – A.FIAP.

«Ideea realizării acestei colecţii şi aces-
tei expoziţii a venit odată cu vederea unor
imagini în apropierea satului Bâlta, la un pod
pe cabluri peste râul Jiu. Podul abia dacă
mai este folosit de cei mai curajoşi, fiind
într-o avansată stare de degradare. Întrea-
ga atmosferă, ceaţa, chiciura, peisajul şi li-
niştea aceea, parcă de pe altă lume, îmi
dădeau fiori şi, în acelaşi timp, mă îndem-
nau să merg mai departe, imagine cu ima-
gine. Tot ce mă înconjura era aproape ireal
şi la fiecare alţi câţiva metri vedeam, par-
că, altă lume, pe care nu o văzusem înain-
te. Cred că au trecut aproape două ore până
când, îndepărtându-mă de malul Jiului, 
parcă m-am trezit din transă», povesteşte
Mircea Anghel.

Artistul spune c ă primul ş i cel mai pu-
ternic  impact asupra sa l-a avut imaginea

Mircea Anghel s-a născut la 2 iulie 1946,
la Craiova, unde a urmat cursurile Colegiului
Naţional „Carol I”. A studiat apoi la Şcoala
Militară de Ofiţeri de Geniu de la Sibiu şi la
Academia de Înalte Studii Militare din Bucu-
reşti, ieşind la pensie în anul 1996 cu gradul
de colonel. La 9 ani a descoperit lumea  foto-
grafiei, mai întâi în laboratorul foto, apoi în
studioul foto, datorită unei rude  şi mare ar-
tist fotograf din Craiova, Paul Ivanovici (fiul
compozitorului Ioan Ivanovici). Fotografia a
constituit hobby-ul şi una din laturile specia-
lităţii sale militare, pe care le-a îmbinat şi prac-
ticat toată viaţa. În anul 1985 a organizat la
nivelul Ministerului Apărării Naţionale primul
curs de fotografiere terestră din Armata Ro-
mână cu toţi militarii încadraţi în subunităţile
dotate cu aparatură foto.

Abia după pensionare a intrat în lumea

crucilor prinse de c opac i ale c elor tre-
cuţi dinc olo: «Ştiu că acel simbol, al cru-
cii, aşezat lângă o apă curgătoare, toc-
mai as ta semnifică: trec erea Styxului.
Oamenii de prin partea locului obişnuiesc
să pună la capul podului, pe pomi, crucile
„celor ce au fost”, tocmai
pentru că au convingerea că,
astfel, sufletele „adormiţilor”
vor fi trecute „dincolo” de
luntraşul Caron, ce trebuie
plătit pentru „cursa” c e o
face; motiv pentru care se
pun în sicrie sau în buzuna-
rele morţilor banii necesari
pentru plata trecerii. În cazul
de faţă, podul sugerează chiar
luntrea legendară. Iar acea
apă şi acel pod parcă m-au
transportat în mitologia grea-
că, spre Styxul ce înconjura
de şapte ori infernul şi pe
care însuşi Zeus, ca şi cei-
lalţi zei, jurau, jurământul lor
devenind irevocabil».

Cornelia Cîrstea), „Maeterlinck – Arta
eseului” (prof. univ. dr. Sonia Cuciurea-
nu), „Maeterlinck în România” (prof. dr.
Maria Tronea).

Programul se va încheia cu un recital de
vioară susţinut de elevi de la Liceul de Artă
„Marin Sorescu”: Băloi Ştefăniţă (profesor
Cornelia Murgulescu), Puţoi Lisa şi Mareş
Casandra (profesor Dumitru Ştefan). Prin-
tre participanţi se numără şi elevi de la Co-

legiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, de la Liceul
„Traian Vuia” şi Grupul Şcolar de Trans-
porturi C.F. Craiova.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

fotografiei artistice, iar în 1999 a devenit
membru AAFR, în acelaşi an înfiinţând Fo-
toclubul „Mihai Dan-Călinescu”, pe lângă
Cercul Militar din Craiova. Este preşedinte-
le acestuia încă de la înfiinţare şi tot de-
atunci a început organizarea unui Curs de
Tehnică şi Artă Fotografică. În cele 22 de
serii de cursanţi au absolvit acest curs 516
tineri. Dintre aceştia, 17 au fost admişi ori
au absolvit institute de învăţământ superior
cu profil foto, în ţară şi peste hotare.

Are peste 200 de lucrări acceptate şi pre-
miate în Saloanele Naţionale de Fotografie şi
peste 50 de lucrări acceptate şi premiate în
Saloanele Internaţionale  de Fotografie cu pa-
tronaj FIAP, obţinând 40 de premii şi meda-
lii. Totodată, a deschis 12 expoziţii personale
de fotografie în diferite oraşe din ţară: Arad,
Galaţi, Miercurea Ciuc, Oradea, Râmnicu Vâl-

cea, Sibiu, Slatina, Timişoara, Tg.
Mureş şi Craiova. Pe 9 aprilie 2010
a avut o expoziţie personală cu tema
„Oameni şi locuri” la Muzeul de
Artă din Cernăuţi, Ucraina. A  par-
ticipat la 15 expoziţii de grup în Eu-
ropa, Asia şi Africa.

La fotoclubul din Craiova a or-
ganizat peste 70 de expoziţii ale
artiştilor fotografi de peste hotare
şi peste 100 de expoziţii ale artiş-
tilor fotografi din România. În
2008 a primit titlul de A.FIAP (Ar-
tist al Federaţiei Internaţionale de
Artă Fotografică), iar  din 2007
până recent a fost cooptat în Co-
mitetul de Conducere al AAFR
(Asociaţia Artiştilor Fotografi din
România), ca director al Departa-
mentului Patronaje şi Distincţii.

„Dix mots
qui te racontent”

În program figurează un atelier didactic,
axat pe exerciţii de vocabular care vizează
exprimarea personalã, având ca model Con-
fesiunile lui Rousseau, suport pentru cercul
de lectură ce va urma. La activităţi vor par-
tic ipa elevi de la Şcoala Generală nr.  18
„Sfântul Dumitru”, însoţiţi de profesorii
Anişoara Cioacă, Elena Pătru, Mihaela Pas-
cariu şi Nicolae Ungureanu.

După cum a precizat prof. Maria Tro-
nea, coordonatorul programului, o audiţie din
feeria Pasărea albastră de Maurice Maeter-
linck va încheia manifestarea dedicată Zilei
Internaţionale a Francofoniei.
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12 licee din Dolj
vor avea şi învăţământ profesional

Cele mai multe clase, zec e la
număr, sunt pentru domeniul
Mecanică. Specializări în acest
domeniu se regăsesc  la Colegiul
„Ştefan Odobleja”, Grupul
Şcolar „Traian Demetrescu”,
Grupul Şcolar Transporturi
Auto, Grupul Şcolar „George
Bibescu”, Colegiul Tehnic  „C.
D. Neniţesc u”, Grupul Şc olar
„Dimitrie Filişanu” din Filiaşi,
Grupul Şcolar „Horia Vintilă”
Segarcea, Şcoala de Arte şi
Meserii Valea Stanc iului.  Alte
trei clase sunt atr ibuite dome-
niului Electric, fiind prevăzute
câte una la Colegiul „Ştefan
Odobleja”,  Colegiul Tehnic
Energetic din Craiova ş i la
Grupul Şcolar „Dimitrie Filişa-
nu” din Filiaşi, unitate de

Unităţile şcolare din judeţul Dolj au pregătit oferta
pentru învăţământul  profesional. Potrivit planurilor
de şcolarizare vor fi 20 de clase în 12 licee, iar înscrie-
rile se vor desfăşura în luna mai a.c..

Şcoala 12 „Decebal” a câştigat
concursul „Igiena acasă şi la şcoală”

Elevii vor primi iPad-uri, iar
şcoala produse pentru curăţenie

Concursul naţional „Igiena aca-
să şi la şcoală”, iniţiat de Unilever
în parteneriat cu Ministerul Edu-
caţiei cu scopul de a informa şi a
iniţia elevii în menţinerea igienei
personale şi colective, a luat sfâr-
şit. În competiţie au intrat, şcolari
şi cadre didactice din 185 de şcoli
din 10 judeţe. În urma evaluărilor
dar şi prin voturile de pe s ite-ul
concursului www.zeromicro-
bi.ro,  primul loc a fost adju-
decat de Şcoala nr. 12 „Dece-
bal” din Craiova,  urmată de
Colegiul Naţional „Nicolae Ti-
tulescu” din Slatina şi Şcoala
cu clasele I-VIII, nr. 3 din Slo-
bozia.

Concursul, ajuns în acest an
la cea de a treia ediţie, care
face parte din proiectul „Zero
microbi” a constat în crearea
unei mascote reprezentative
pentru igienă, c onfecţionată din
materiale reciclabile.  Elevii de la
Şcoala nr 12 „Decebal” şi-au ima-
ginat ca simbol al acestei teme o
picătură veselă de Domestos. Cre-
aţia a fost fotografiată şi supusă
votului pe site-ul concursului. Ide-
ea lor a primit 4.460 voturi. „Mas-

cota a fost creată de o echipă de
50 de elevi. Meritul este al lor, dar
şi al coordonatorului de proiect Mi-
nodora Farfara, care a muncit foar-
te mult la acest proiect. Activitatea
a fost mediatizată intens şi am pri-
mit voturi de la agenţi economici,
părinţi, cadre didactice din alte şcoli,
dar şi de la partenerii noştri din pro-
iectele Comenius. Am reuşit astfel

să fim pe primul loc. Munca elevi-
lor va fi răsplătită cu 50 de iPad-
uri, iar şcoala va beneficia de pro-
duse de curăţenie pentru un an de
zile”, a precizat Emilia Lungules-
cu, managerul Şcolii cu clasele I-
VIII Nr. 12. „Decebal” Craiova.

CARMEN RUSAN

învăţământ c are şi-a adăugat în
ofertă şi o clasă de Electrome-
canic ă. Pentru domeniul Con-
strucţii a fost aprobată o singură
clasă la Colegiul „Ştefan Odo-
bleja” din Craiova. În plus,  vor
mai fi două clase de Turism şi
Alimentaţie
Publică şi încă
una de Turism
la Colegiul
Naţional
„Gheorghe
Chiţu”, o c lasă
de Agric ultură la
Şcoala de Arte
şi Meserii din
Daneţi şi o c lasă
pentru fabrica-
rea produselor
din lemn la

Şcoala de Arte şi Meserii
Craiova din cadrul Penitenciaru-
lui de Minori şi Tineri.
Condiţii pentru înscriere

Învăţământul profesional se
adresează elevilor care au absolvit
clasa a IX-a. „Înscrierile pentru
această formă educaţională, cu o
durată de doi ani, se vor derula în
perioada 1-31 mai şi se desfăşoa-
ră direct la unităţile de învăţă-
mânt. Candidaţii trebuie să depună
un dosar care să conţină cerere
tip de înscriere, copie după
certificatul de naştere sau cartea
de identitate şi un document care
să ateste situaţia şcolară după
ultimul an de studii absolvit.
Pentru elevii care sunt în prezent
în clasa a IX-a, înscrierile se vor
face sub rezerva promovării
studiilor.  O altă condiţie impor-
tantă pentru candidaţi este să nu
împlinească vârsta de 18 ani, până
la 1 septembrie”, a precizat Doina
Iliuţă, şef serviciu Reţea de
şcolarizare din cadrul Inspectora-
tului Şcolar Judeţean Dolj. Clasele
de învăţământ profesional vor
deveni funcţionale dacă au
efective minime de elevi.

CARMEN RUSAN

Luptă aprigă, cu miză mare, la
concursul de proiecte de manage-
ment pentru ocuparea postului de
manager la Teatrul Liric „Elena Te-
odorini”, care se
desfăşoară în aces-
te zile. La start s-
au aliniat doi can-
didaţi: dir ijorul
Zamfir Florian-
George, director al
instituţiei înc ă din
anul 2001, şi Zam-
fir Antoniu, lector
universitar doc tor
la Departamentul
de Arte al Univer-
sităţii din Craiova.

Prima repriză s-
a consumat între 15
şi 17 martie a.c. şi
a fost arbitrată de o
comisie din care au făcut parte con-
silierul local PD-L Alexandru Gîdăr,
Corneliu Murgu – director general

Zamfir
Florian-George

Zamfir
Antoniu

al Operei Naţionale Române din Ti-
mişoara şi Beatrice Rancea – direc-
tor general la Opera Naţională Ro-
mână din Iaşi. Meciul s-a anunţat a

fi unul strâns, însă în realitate dis-
puta a fost dominată de Zamfir
Antoniu, care s-a impus fără pro-

bleme în faţa contra-
candidatului său.

La pauză, tabela de
marcaj a afişat următo-
rul scor: Zamfir Anto-
niu – 9,09; Zamfir Flo-
rian-George – 6,61. În
aceste condiţii, cel de-
al doilea competitor a
fost eliminat: conform
Regulamentului de or-
ganizare şi desfăşurare
a concursului, „sunt de-
claraţi admişi pentru
susţinerea interviului
candidaţii ale căror proiecte de ma-
nagement au obţinut în prima etapă
a concursului cel puţin nota 7”.

Repriza a doua – susţinerea pro-
iectelor de management în cadrul
interviului – va avea loc mâine, 20
martie, însă se anunţă a fi una lip-
sită de răsturnări spectaculoase de
situaţie. Finalul este previzibil: cupa
victoriei va rămâne în posesia lui

Zamfir  Antoniu pentru următorii
trei ani. Campionul en-titre va tre-
bui să demonstreze însă, în această
perioadă, că este demn de perfor-
manţa obţinută. În cazul în care
consideră că nu a fost tocmai un
meci fair-play, Zamfir  Florian-
George poate depune contestaţie
în termen de trei zile lucrătoare.

Ar mai trebui spus, poate, că ga-

leriile şi-au susţinut frenetic favo-
riţii, fără a se consemna incidente.
Nu este însă exclus ca ele să apară
ulterior, existând precedentul de la
începutul anilor 2000, când mase-
le de suporteri au protestat la Pri-
măria Craiova, iar direc torul de
atunci, dirijorul Emil Maxim, era
cât pe-aci să fie linşat.

MAGDA BRATU

Teatrul Liric:
Zamfir contra Zamfir, scor 1-0
Teatrul Liric:
Zamfir contra Zamfir, scor 1-0
Teatrul Liric:
Zamfir contra Zamfir, scor 1-0
Teatrul Liric:
Zamfir contra Zamfir, scor 1-0
Teatrul Liric:
Zamfir contra Zamfir, scor 1-0
Teatrul Liric:
Zamfir contra Zamfir, scor 1-0
Teatrul Liric:
Zamfir contra Zamfir, scor 1-0
Teatrul Liric:
Zamfir contra Zamfir, scor 1-0
Teatrul Liric:
Zamfir contra Zamfir, scor 1-0
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Inaugurarea birourilor a avut loc
în prezenþa autoritãþilor locale din
Cetate, Catane ºi Amãrãºtii de Jos, a
numeroºi invitaþi „de la centru” ºi, mai
ales, a viitorilor beneficiari ai ºedinþe-
lor de consiliere ºi cursurilor de cali-
ficare profesionalã veniþi sã afle cum
pot fi ajutaþi concret ºi ce urmeazã sã
se întâmple în acele spaþii atât de
moderne ºi cu o dotare cum n-au prea
vãzut prin comuna lor. ªi era ºi nor-
mal sã fie curioºi din moment ce, aºa

cum a subliniat managerul acestui
proiect, Mirela Sandu (vicepreºedin-
te CEPIR), ºi au recunoscut ºi edilii
locali, unele dintre spaþiile puse la dis-
poziþie de primãrii pentru înfiinþarea
birourilor erau atât de degradate ºi
pãrãginite încât ar fi fost mai înþelept
sã fie demolate. „ªtiþi cum arãta
aceastã clãdire, cã nu erau geamuri,
nu erau uºi, nici tavanul nu era în to-
talitate, iar pe jos era pãmânt ºi totul
stãtea sã cadã. Era degradatã 80%”,

le-a reamintit Mirela Sandu locuitori-
lor din Catane, ºi „uitaþi-vã ce s-a re-
alizat cu aproape 40.000 de lei, mai
exact 39.958 de lei. Vorbim doar de
reabilitarea celor trei încãperi care
compun biroul, pentru cã toate dotã-
rile pe care le vedeþi aici ºi care sunt
aceleaºi cu cele de la Cetate ºi Amã-
rãºtii de Jos – respectiv calculatorul,
copiatorul multifuncþional, videopro-
iectorul, telefonul, aparatul de aer con-
diþionat, frigiderul, scaunele ºi tot
mobilierul au însemnat alþi bani, asi-
guraþi tot prin proiect. Vã spun sin-
cer cã sunt deosebit de bucuroasã cã
am reuºit sã redau comunitãþii aceastã
clãdire, de care mi-a fost drag de la
început, pentru cã are o arhitecturã
deosebitã”.

Reabilitare în loc de demolare
Situaþia n-a fost deloc mai bunã

nici la Amãrãºtii de Jos, unde Primã-
ria a pus la dispoziþia CEPIR sediul
unei foste ºcoli, lãsat, de multã vre-
me, pradã capriciilor vremii ºi oame-
nilor. „Când am venit prima oarã la
dumneavoastrã nimeni nu credea cã

voi reuºi. Cred totuºi cã nu v-am dez-
amãgit. Oamenii îmi spuneau, referi-
tor la aceastã clãdire, „doamnã, ne e
ºi fricã sã trecem prin curte, cã sunt
buruienile mai mari decât clãdirea”.
La fel erau ºi înãuntru. Nu mai avea
nici acoperiº, pereþii abia se mai þi-
neau, nu exista nici un fel de geam”,
a mãrturisit managerul de proiect în
faþa oamenilor veniþi la inaugurare,
care descopereau, uimiþi, noua faþã a
clãdirii. Chiar ºi primarul Ion Dinu a
rãsuflat uºurat când a vãzut ce a ie-
ºit, recunoscând cã se bucurã „cã
am reuºit sã scoatem aceastã clãdire
dintr-o situaþie foarte rea, practic era
în situaþie de demolare, ºi sã-i dãm o
folosinþã”. Pentru asta a fost nevoie
de 36.341 de lei, bani cu care s-a pus
tâmplãrie PVC, ziduri despãrþitoare ºi
uºi, au fost reparaþi ºi consolidaþi pe-
reþii ºi înlocuit tavanul. La Cetate,
unde biroul se aflã tot într-o ºcoalã,
dar una perfect funcþionalã, amena-
jarea spaþiului nu a necesitat decât
21.293 de lei.

„Nu vã vom impune
noi nici un curs”

Prin intermediul acestor birouri,

persoanele inactive, aflate în cãuta-
rea unui loc de muncã, care nu au
venituri proprii, care sunt implicate
în agricultura de subzistenþã sau în
activitãþi casnice ºi care sunt depen-
dente de familii, ºomerii tineri, ºome-
rii peste 45 de ani din Cetate, Catane
ºi Amãrãºtii de Jos vor avea posibili-
tatea sã stea de vorbã cu un psiholog
acreditat în psihologia muncii - care
le va face consiliere individualã, va
încerca sã le descopere aptitudinile,
sã afle nivelul de calificare de care au
nevoie – sã urmeze, gratuit, un curs
de calificare într-o meserie cerutã pe
piaþa muncii (beneficiind, tot gratuit,
de suportul de curs ºi rechizite, de
echipamentul ºi ustensilele necesare
efectuãrii practicii, plus o subvenþie
de 1.200 de lei pentru cele trei luni
cât dureazã cursul) ºi sã se informe-
ze în legãturã cu locurile de muncã
vacante la nivel judeþean ºi regional
(deoarece aceste birouri se aflã într-
o strânsã colaborare cu Agenþia Ju-
deþeanã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj). „Vorbim de 450 de per-
soane consiliate individual, din care
vom alege 135 pentru a le înscrie la
cursuri. Vom face câte trei cursuri

pe fiecare localitate, în meserii pe care
dumneavoastrã vi le doriþi ºi care sunt
cerute acum pe piaþa muncii. Vreau
sã vã asigur cã nu vã vom impune
noi nici un curs ºi, deºi suntem auto-
rizaþi sã þinem cursuri în 16 meserii,
nu va fi o problemã sã ne autorizãm
ºi în alte meserii dacã dumneavoas-
trã ne cereþi. Singurele cursuri pe care
le-am stabilit noi sunt cele de IT ºi
educaþie antreprenorialã, unde vom
avea câte 20 de persoane înscrise.
Tot prin intermediul acestui proiect
ne-am propus sã organizãm mai
multe întâlniri între cursanþii noºtri ºi
operatori economici din judeþ, pen-
tru a facilita gãsirea unui loc de mun-
cã”, le-a explicat Mirela Sandu celor
prezenþi la inaugurãri.

Trei noi birouri de informare ºi consiliere pen-
tru persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã
au fost deschise în judeþul Dolj, în localitãþile
Cetate, Catane ºi Amãrãºtii de Jos, la sfârºitul
sãptãmânii pe care tocmai am încheiat-o. Vorbim
de o investiþie de 97.500 de lei numai în reabilita-
rea clãdirilor în care funcþioneazã aceste birouri,
bani europeni obþinuþi prin intermediul proiectu-

lui „Îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane în
mediul rural ºi promovarea antreprenoriatului
în activitãþi non-agricole”, cofinanþat prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane 2007-2013. Proiectul este implemen-
tat de Centrul European pentru Promovarea ºi
Integrarea Romilor (CEPIR) ºi este al treilea pe
care ONG-ul îl deruleazã în Dolj.

Paginã realizatã de CARMEN RUSAN
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La Cetate, Catane ºi Amãrãºtii de Jos s-au deschis

Birou consiliere Amãrãºtii de Jos înainte

Deputatul Ion Cãlin, pre-
zent la inaugurarea biroului de
informare ºi consiliere de la
Amãrãºtii de Jos: „Am venit
cu mare plãcere aici, pentru
cã o apreciez pe doamna San-
du. Adicã sã aduci totuºi for-
mele de pregãtire profesiona-
lã din Europa la tine acasã, la
Amãrãºtii de Jos, la Catane,
la Cetate, este un lucru ex-
traordinar, deoarece o faci
pentru oameni. Mi se pare
excepþional ce s-a fãcut aici.
De la dãrãpãnãtura care era
în urmã cu câteva luni ºi
care, mai apoi ori se demola,
ori se fãcea ceva cu ea, ºi
pânã la ce e acum… Uitaþi-
vã ce eleganþã, ce centru de
formare a ieºit”.

Birou consiliere Amãrãºtii de Jos acum

ªtefan Ciurea, primarul comunei Catane: „Sperãm ca
acest birou sã aibã o viaþã cât mai lungã ºi sã vinã în ajutorul
tuturor celor care vin aici”.

Viorel Balaci, viceprimarul din Catane: „Vã mulþumesc
pentru ce am fãcut împreunã ºi sper sã obþinem ºi rezultate,
sã fie mai mulþi angajaþi decât ne-am propus”.

Primarul comunei Amãrãºtii de Jos, Ion Dinu: „Astãzi, în viaþa
comunei noastre are loc un eveniment important. E o mare realizare pentru
noi acest centru pentru tinerii care îºi cautã un loc de muncã, dar ºi pentru
cei mai în vârstã. Ei îºi vor cãpãta o diplomã, de aici, care sã-i ajute sã
profeseze o meserie. Sper ca, cu ajutorul acestui birou, sã deschidem ºi un
atelier multifuncþional, în mai multe meserii, mai ales în domeniul mecani-
cii, având în atenþie faptul cã zona noastrã este una agrarã”.

Mirela Sandu, managerul proiectului: „Vom încerca sã mediatizãm cât
mai mult activitatea acestor birouri, care se adreseazã tuturor persoanele care
vor formare profesionalã, reconversie profesionalã, ºomeri tineri, ºomeri pes-
te 45 de ani. Am rugãmintea la dumneavoastrã, la toþi, sã spuneþi mai departe
despre aceste birouri, sã le vorbiþi ºi elevilor din localitate, mai ales celor de
clasa a XII-a, despre ele, sã-i îndrumaþi spre noi, ca sã-i ajutãm sã-ºi gãseascã
un loc de muncã. În fiecare zi, de luni pânã vineri, de la 8 la 16, coordonatorii
angajaþi de noi vã stau la dispoziþie cu informaþii ºi sfaturi, iar psihologii vor
veni la dumneavoastrã în localitate ori de câte ori îi veþi solicita. Dacã ºtiþi
persoane care cunosc limba englezã, la nivel mediu, spuneþi-le cã se pot
adresa, de asemenea, coordonatorilor noºtri locali, pentru cã avem o oportu-
nitate acum de a-i putea trimite în Grecia ºi în Cipru pe toate regimurile hote-
liere. Asta înseamnã cameristã, bucãtar, brutar, ospãtar, pânã ºi în grãdinãrit.
Dar sã dea dovadã de seriozitate, deoarece noi garantãm pentru ei”.

Viceprimarul comunei Cetate, Florescu Trincã Fibia:
„Vrem sã-i ajutãm pe tinerii care nu lucreazã, care sunt benefi-
ciari de ajutor social, sã se integreze în societate, sã aibã un loc
de muncã. Dacã vor sã meargã în strãinãtate sã aibã un certifi-
cat cu care sã poatã merge în orice þarã din Uniunea Europeanã.
Noi vrem sã colaborãm în continuare cu asociaþia, care ne-a
sprijinit cu atâtea echipamente ce s-au dat aici la birou, ºi cu
specialiºtii care vor funcþiona aici”.

Birou consiliere Catane acum

Birou consiliere Catane înainte
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Pilon al regimului libian înlãtu-
rat de la putere, fratele bun al lui
Muammar Gaddafi, colonelul Ab-
dullah al-Senoussi (foto), cãutat de
Curtea Penalã Internaþionalã
(CPI), a fost arestat în noaptea de

vineri spre sâmbãtã, pe aeropor-
tul Nuakchott, din Mauritania. Fos-
tul ºef al serviciilor de informaþii
militare a fost arestat de serviciile
de securitate mauritane în momen-
tul în care sosise de la Casablan-

ca (Maroc), cu un zbor regulat,
potrivit unei surse a serviciilor mau-
ritane de securitate, care a mai
precizat cã voiajase cu „un paºa-
port din Mali falsificat”. Colonelul
al-Senoussi a fost condus într-un
birou al securitãþii de stat din Nuak-
chott, potrivit sursei, dar ar putea
fi livrat CPI, al cãrei sediu se aflã
la Haga. Parisul a cerut deja ex-
trãdarea sa, pentru faptul cã a fost
condamnat la închisoare pe viaþã
de o Curte de Apel francezã, în
1999, pentru rolul sãu în atentatul
din 10 septembrie 1989 asupra
avionului UTA 772, în care ºi-au
pierdut viaþa 170 de persoane, in-
clusiv 54 de francezi. Arestarea
lui Senoussi a fost confirmatã ofi-
cial de la Tripoli, unde vicepremie-
rul libian, Mustapha Abou Chagour,
a scris pe contul Twitter: „Ares-
tarea criminalului Abdullah al-Se-
noussi a fost confirmatã”. Frate
bun al dictatorului înlãturat, Se-
noussi, colonel în vârstã de 62 de
ani, fãcea parte din primul cerc de
prieteni fideli din anturajul lui Gad-

dafi. El a fost, multã vreme, ºeful
serviciului de informaþii militare din
Libia, „unul dintre organele de re-
presiune extrem de puternice ºi
eficace ale regimului”, potrivit
CPI. Curtea Penalã Internaþio-
nalã a emis un mandat de ares-
tare împotriva sa la 27 iunie 2011,
acuzându-l de comiterea „crime-
lor ºi persecuþiilor civililor” de la
începutul revoltei anti-Gaddafi, la
mijlocul lunii februarie 2011, la
Tripoli, Benghazi ºi Misrata. Fos-
tul oficial este, de asemenea,
acuzat de masacrul de la închi-
soarea Abou Salim, din Tripoli,
unde se gãseau numeroºi prizo-
nieri politici ºi unde peste un mi-
lion de deþinuþi au fost execu-
taþi în 1996. Abdullah al-Se-
noussi i-a rãmas fidel lui Gad-
dafi pânã la sfârºit. La 21 au-
gust 2011, ziua intrãrii rebelilor
în capitalã, el a vorbit jurnaliºti-
lor strãini din Tripoli, acuzând
„serviciile occidentale ºi
NATO” de a lucra cu al-Qaeda
pentru distrugerea Libiei.

Senoussi, fosta mânSenoussi, fosta mânSenoussi, fosta mânSenoussi, fosta mânSenoussi, fosta mânããããã dreaptã dreaptã dreaptã dreaptã dreaptã
a lui Gaddafi, arestat în Mauritaniaa lui Gaddafi, arestat în Mauritaniaa lui Gaddafi, arestat în Mauritaniaa lui Gaddafi, arestat în Mauritaniaa lui Gaddafi, arestat în Mauritania

În cel mai mare secret, sergentul Robert
Bales a fost transferat sâmbãtã, 17 martie,
la închisoarea Fort Leavenworth, din Kan-
sas, unde a fost încarcerat dupã ce a fost
adus din Afganistan, prin Kuweit. Subofiþe-
rul american este autorul unor omoruri care
ridicã serioase incertitudini asupra condiþii-
lor în care forþele NATO doresc organizarea
retragerii lor din Afganistan, prevãzutã pen-
tru 2014. Crimele sergentului Bales, arestat
dupã ce a pãtruns, noaptea, în mai multe
case afgane ºi a împuºcat, ucigând, 16 ci-
vili, din care 9 copii, constituie un tragic
revelator a ceea ce înseamnã acest rãzboi
impopular, de aproape zece ani, dus de SUA
în Afganistan. Potrivit avocatului sãu, subo-
fiþerul se afla pentru al patrulea an într-o

Afganistanul ºi tentaþia retragerii accelerate

Candidatul socialist pentru
Élysée a apãrut, sâmbãtã, în faþa
liderilor social-democraþi euro-
peni, la Circul de iarnã din Pa-
ris, prezentând „pactul progre-
sist”, replicã la „sfânta alianþã”
conservatoare. În micul joc,
conform cãruia „este izolat în
Europa”, Hollande (foto) a dorit
sã-ºi adjudece puncte dupã o
serie de aparente insuccese pe
scena diplomaticã europeanã.
Sâmbãtã, candidatul socialist la
Élysée a administrat un bobâr-
nac lui Nicolas Sarkozy, oferind
o demonstraþie de forþã social-
democratã europeanã, prin pre-
zenþa tuturor liderilor, reuniþi sub
luminile albastre ale Circului de
iarnã din Paris. În faþa acestora,
el a reafirmat solemn voinþa de
renegociere a tratatului bugetar
european, care tocmai a fost sem-
nat, primind aplauze în urma dis-
cursului ºi lansând pistele „reo-
rientãrii Europei”, din care unele
nu sunt împãrtãºite de toþi aliaþii

de stânga. „Am fost întrebat, în
ajunul alegerilor prezidenþiale din
Franþa: dar cum veþi proceda
dacã veþi fi ales, care este obiec-
tivul? Enunþaþi unul singur. Eu nu
sunt singur, a afirmat Hollande.
Eu nu sunt singur deoarece exis-
tã o miºcare progresistã în Eu-
ropa. Eu nu sunt singur deoare-
ce poporul francez îmi va da vo-
tul. Eu nu sunt singur pentru cã
am aliaþi”. Pânã acum, François
Hollande a pãrut dezavantajat în
faþa lui Sarkozy, cãruia numeroºi
lideri conservatori au lãsat impre-
sia cã-i acordã susþinerea lor. De
la cancelarul german, Angela
Merkel, la premierul britanic, Da-
vid Cameron, ºi, pânã recent, in-
clusiv Silvio Berlusconi. „Am vã-
zut sfânta alianþã care s-a orga-
nizat, a glumit, privind spre ºeful
SPD, Gabriel Sigmar, ºi liderul
Partidului Democrat italian, Pier-
luigi Bersani”. În faþa unui pact
„care poartã numele de stabilita-
te, dar care poate deveni un pact

de austeritate”, socialistul a opus
un „pact de responsabilitate, de
guvernare ºi creºtere economi-
cã”. Cu ocazia unei noi salve
contra lui Sarkozy, pe care nu l-
a amintit, la o sãptãmânã de la
discursul acestuia la Villepinte,
a fãcut referiri la renegocierea
acordului Schengen ºi pachetul
de convenþii comerciale. Pentru

relansarea creºterii economice ºi
a investiþiilor în Franþa, Hollan-
de a exprimat o serie de idei con-
siderate interesante, citând doi
pãrinþi spirituali ai Uniunii Euro-
pene, François Mitterand ºi Jac-
ques Delors. Sub acest înalt pa-
tronaj, candidatul prezidenþial a
fãcut legãtura cu visul francez
ºi visul european.

François Hollande: „Eu nu voi fi singur” pentru renegocierea tratatului de stabilitate

zonã de luptã. Dupã trei ani în Irak, unde a
fost rãnit, el a promis cã nu se repatriazã,
acceptând sã meargã în Afganistan. În ca-
zul de faþã, inculpatul riscã pedeapsa cu
moartea, apãrarea susþinând presiunea mare
asupra militarilor angajaþi în rãzboaie foarte
lungi. Partea afganã poate înþelege isteria
populaþiei, victimã a numeroase acte de bra-
vurã ale trupelor americane, de la arderea
Coranului la imaginile cu soldaþii care au
urinat pe cadavrele talibanilor. Ambasadorul
american la Kabul, Ryan Crocker, a recu-
noscut, vineri, la televiziune, cã „este ade-
vãrat, poporul american ºi poporul afgan sunt
obosite. ªi eu sunt obosit”. Aceastã „obo-
sealã” este evidentã ºi la alþi membri ai NATO,
tentaþi de o retragere anticipatã din Afganis-

tan. Dar Crocker a reamintit tuturor cã este
vorba de 130.000 de soldaþi NATO care au
un obiectiv statornic: niciodatã Afganistanul
sã nu mai constituie un adãpost pentru tero-
riºti, aºa cum a fost cazul autorilor atenta-
tului din 11 septembrie 2001. Lupta nu este
complet câºtigatã. Forþele afgane antrenate
de NATO nu sunt pregãtite sã preia securi-
tatea þãrii lor. Dialogul cu talibanii, din Qa-
tar, a fost suspendat. Unele progrese reali-
zate graþie prezenþei aliaþilor, precum ame-
liorarea statutului femeilor, nu sunt, deocam-
datã, consolidate. Obiectivul retragerii tota-
le în 2014 este foarte ambiþios. Însã renun-
þarea la obiectivele stabilite, la capãtul unui
rãzboi atât de costisitor în vieþi omeneºti,
nu poate fi îmbrãþiºatã.

Acuzaþii de atentatul
de la Minsk, din 2011,
executaþi de Belarus

Belarusul i-a executat pe ambii
bãrbaþi condamnaþi la moarte
pentru atentatul de la metroul din
Minsk, din 2011, a anunþat, ieri,
televiziunea publicã. Familia lui
Vladislav Kovalev a anunþat
sâmbãtã execuþia sa, citând o
scrisoare primitã din partea
Curþii Supreme a þãrii. Ieri,
televiziunea a anunþat cã cei doi
condamnaþi, Kovalev ºi Dmitri
Konovalov, în vârstã de 25 de ani
fiecare, au fost executaþi vineri.
Pentru moment nu existã o
confirmare oficialã a acestor
execuþii. Kovalev, dupã ce a
mãrturisit într-o primã fazã, a
retractat, afirmând cã mãrturisiri-
le sale au fost obþinute sub
violenþã. Konovalov nu a revenit
asupra declaraþiilor. Exploziile
din 11 aprilie 2011 în staþia de
metrou Oktiabrskaia, în plin
centrul capitalei belaruse, au
provocat moartea a 15 persoane
ºi rãnirea altor 160. Acesta este
cel mai sângeros atentat din fosta
republicã sovieticã de la indepen-
denþa obþinutã în 1991.

Demonstraþie în SUA pentru
oprirea masacrului din Siria

Câteva mii de persoane,
aproximativ 4.000, potrivit
organizatorilor, s-au reunit,
sâmbãtã, în faþa Casei Albe,
pentru a cere Statelor Unite „sã
opreascã masacrul din Siria”.
Manifestanþii, aparþinând în
mare parte comunitãþii siriene
din SUA, marcheazã, în acest fel,
împlinirea unui an de la începu-
tul revoltei reprimate sângeros
de regimul preºedintelui Bashar
al-Assad. Pe tricourile lor se
putea citi „Visez la o Sirie
liberã” sau „Nu ne mai este
fricã”. „Vrem ca lumea sã facã
mai mult, nu poate sã stea fãrã sã
facã ceva ºi sã se uite cum
oamenii sunt masacraþi”, explicã
Basel al-Shaar, unul dintre
organizatori. Abu Ramy, un alt
participant, a cãlcat în picioare
drapelele chinez ºi rus, pentru a
protesta faþã de veto-ul acestor
þãri faþã de rezoluþiile Consiliu-
lui de Securitate al ONU de
condamnare a Siriei. Purtând un
portret al preºedintelui Barack
Obama pe care scrie „Vieþile
sirienilor sunt în mâinile dumnea-
voastrã”, el se declarã nemulþumit
de administraþia americanã care,
excluzând o intervenþie militarã,
„i-a dat undã verde lui Assad sã
continue crimele”.

Cel puþin 15 morþi într-un
accident rutier în Brazilia

Cel puþin 15 persoane au murit,
iar numeroase alte persoane au fost
rãnite, sâmbãtã, într-o coliziune
între un autobuz ºi un camion, în
statul Minas Gerais, din sud-estul
Braziliei, au anunþat pompierii.
Accidentul, ale cãrui cauze sunt
încã necunoscute, s-a produs pe un
drum, în apropiere de oraºul
Felixandia. „Putem confirma cã
sunt cel puþin 15 morþi. Alte
persoane sunt grav rãnite, dintre
care unele au rãmas blocate” în
fiarele contorsionate ale vehicule-
lor implicate în accident, au
precizat pompierii într-un comuni-
cat. Autobuzul, care transporta
muncitori, a intrat în coliziune
frontalã cu camionul. În momentul
accidentului, în regiune ploua,
potrivit presei locale.
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CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc,
solicit angajare, ma-
xim 40 – 50 Km în afa-
ra oraºului. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru
mese festive, folosind
ingrediente naturale.
Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Filmez, fotografiez la
preþuri avantajoase al-
bume digitale cu calita-
te de înaltã rezoluþie ºi
filmãri de înaltã clasã
HD sau DV. Telefon:
0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel.
Telefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Te-
lefon: 0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapi-
þere ºi mobilier de recon-
diþionat. Telefon: 0724/
787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigi-
dere ºi lãzi frigorifice la do-
micilil 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, mo-
dificare sediu social. Te-
lefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în
ulei sau tablouri peisa-
je, portrete, etc. la co-
mandã. Telefon: 0767/
116.092.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonie-
rã parter, Rovine, termopa-
ne, uºã metalicã, parchet.
Telefon: 0752/641.487.
Vând garsonierã deco-
mandatã etaj 2/2 Nanter-
re, zona Puºkin, 48 mp,
boxã. Telefon: 0745/
541.194.

Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 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 în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere Mc’Donald. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 came-
re decomandat, zonã cen-
tralã. Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Te-
lefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.

Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 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, faian-
þã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise,
jaluzele exterioare, izola-
þie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã 6 camere,
4000 mp teren curte, 7 ha
teren arabil – Podari. Te-
lefon: 0251/522.579.
Vând casã Siliºtea Crucii,
teren 5000 mp central. Te-
lefon: 0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe, cur-
te – 38 ari în Valea Stan-
ciului, Þugureºti – Dolj. Te-
lefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Cra-
iova, str. „Drumul Jiului”, 5
camere, baie, bucãtãrie,
încãlzire centralã. Telefon:
0746/498.818.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m ampren-
ta la sol, teren 280 mp,
construcþie an 2000, str.
„Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.

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

Azi cursant, mâine calificat! Fii activ pe piaþa muncii!
Prin intermediul proiectului ” RESTAURO – Specializare în arta þesãtoriei tradiþionale”

proiect cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul Social European se oferã persoanelor aflate în cãutarea unui loc
de muncã, din judeþele Dolj ºi Olt, din mediul rural, ºansa de a ocupa un loc de muncã

Din 02.12.2011, Fundaþia „Cuvântul care zideºte”  în parteneriat cu Asociaþia pentru Formare Profesionalã a
Adulþilor, implementeazã în judeþele Dolj ºi Olt proiectul „RESTAURO – Specializare în arta þesãtoriei tradiþionale”.

Proiectul îºi propune dobândirea de noi abilitãþi ºi competenþe în domeniul þesãtor – restaurator covoare prin interme-
diul cursurilor de specializare autorizate, oferite persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã, inactive sau ºomerilor din
judeþele Dolj ºi Olt, aparþinând mediului rural.

Pentru atragerea ºi susþinerea grupului þintã pe piaþa muncii vor fi asigurate intervenþii integrate: consiliere individualã
ºi de grup, organizarea de cursuri ºi vizite de studiu precum ºi programe de plasare pe piaþa forþei de muncã. În
prezent, în cadrul proiectului, se deruleazã activitãþile: achiziþii publice, informare ºi publicitate, precum ºi campanie de
informare ºi conºtientizare privind promovarea þesãtoriei ca artã tradiþionalã.

În prezent se deruleazã campania de informare ºi conºtientizare prin intermediul cãreia ne propunem sã creºtem gradul
de interes ºi sã încurajãm protejarea artei tradiþionale în rândul cetãþenilor din mediul rural din judeþele Dolj ºi Olt.

În era tehnologiei informaþiilor, arta þesãtoriei ºi tradiþiile locale au fost uitate chiar ºi de oamenii din mediul rural.
Localnicii din comuna Grãdinari, judeþul Olt, precum ºi persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã de pe raza
judeþelor Olt ºi Dolj vor sã reînvie vechile obiceiuri autentic româneºti.

În lunile mai, iunie ºi iulie se va derula activitatea de selectare a grupului urmând ca în lunile august ºi septembrie sã
se desfãºoare informarea ºi consilierea persoanelor selectate.

În perioada octombrie 2012 – octombrie 2013 se vor derula cursurile autorizate de CNFPA în meseria “Þesãtor –
restaurator covoare”, acestea alternând cu vizite de studiu la Muzeul Olteniei. La absolvirea cursului, participanþii vor primi
certificatul de specializare.

Proiectul RESTAURO are un profund caracter practic, obiectivul urmãrit fiind ca, cel puþin 3 participanþi la instruire,
la sfârºitul proiectului, sã obþinã un loc de muncã în domeniul restaurãrii þesãtoriei tradiþionale.

Informaþii suplimentare:
Telefon: 0251-532728 Mariana Pasmangia
Fax: 0251-532728 Manager proiect
E-mail:fundatia.cuvantul@gmail.com Telefon: 0756.196.607
Web:www.cuvantulcarezideste.ro E-mail: m_pasmangia@yahoo.com
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Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negociabil.
Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Brazdã
sau Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0723/692.884.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îmbu-
nãtãþitã, cu apartament
Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I.
Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 came-
re ºi magazin + anexe în
oraºul Corabia, are facilitãþi
cu apartament 2 camere
în Craiova. Telefon: 0770/
918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând un hectar de sal-
câm gros. Telefon:
0723/692.884.
Particular, vând 3000
mp intravilan, cadastru
REDEA, judeþul Olt. Tele-
fon: 0768/612.733.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp
deschidere 30 m, casã,
fântânã, apã, gaze, ca-
dastru, intabulare. Tele-
fon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren 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
negociabi l .  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 teren 202 mp
zona „A”, toate utilitã-
þile, cadastru, intabula-
re, deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toa-
te facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700
mp sau variante. Telefon:
0723/253.544.

Vând teren 3,15 ha, plan-
taþie pomi pe marginea la-
cului Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
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, diesel,
2005, full option, garaj,
unic proprietar. Telefon:
0760/272.814.
Vând Hyunday Tucson,
fabricaþie 2007. Telefon:
0740/117.007.
Vând Nubira II, CDX fabri-
caþie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full
optional, piele, bleu-marin
metalizat, perfect, distribu-
þie nouã, revizie Audi –
service, motor 2000 TDI.
Telefon: 0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatricu-
lat 2009, preþ negociabil.
Telefon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere cen-
tralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatricula-
tã recent nr. Bulgaria, preþ
negociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omo-
logat, 2200 E, negociabil.
Telefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabri-
caþie 2002, motor 1,4, ben-
zinã, climã, geamurui se-
curizate, oglinzi electrice,
închidere centralizatã, preþ
2000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo,
berlinã 2008, preþ 3900 E.
Telefon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full option,
anvelope varã + iarnã. Te-
lefon: 0761/137.238.

DIVERSE
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.

Arzãtoare gaze, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bu-
telie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, poli-
zor flex D 125x 850 W,
preþ negociabil. 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 bucãtãrie
fontã 30 lei; uºã cu toc
30 lei; fereastrã cu toc,
geam 30 lei, linoleu pân-
zat 3 lei mp. Telefon:
0351/801.186.
Vând pianinã Rosek-
ranz Dresden. Telefon:
0251/419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobi-
nã inducþie, biele, furtu-
ne, etc.) noi. Telefon:
0251/416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3
buc) mãrimea 400 mm,
transformator sudurã in-
dustrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/
989.215.
Spaþiu comercial piaþã
Valea Roºie. Telefon:
0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând 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 iar-
nã 205/55/R16 noi (ru-
late 2000 km). Telefon:
0728/928.909.
Vând groapã suprapu-
sã, Sineasca. Telefon:
0728/073.081; 0761/
624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm
nouã – 50 vedre; 2 scãri
duble din þeavã Ø 1/2;
roabã, cãruþ curte mare
cu douã roþi cu rulmenþi.
Telefon: 0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l
din geam cu naveta res-
pectivã. Telefon: 0251/
562.625.
Vând douã locuri de
veci în Cimitirul Sineas-
ca, zona 0. Telefon:
0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-
vie.  Telefon:  0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la
poartã, negociabil. Tele-
fon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verti-
calã tip Horenca.Telefon:
0724/967.663.
Vând anvelope iarnã
puþin uzate R 13/175/70,
4 bucãþi ºi R 14/185/60,
4 bucãþi, jenþi 4 gãuri. Te-
lefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împã-
raþi Constantin ºi Elena,
30/40 foiþa, 100 lei înrã-
matã. Telefon: 0767/
116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon:
0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 –
48, 1 cojoc gri cu glugã,
1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.



14/ cuvântul libertãþii luni, 19 martie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

Luni, 19 martie 2012

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

0729/163.267
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, frigider
Electrostar 320 litri. Te-
lefon: 0721/179.420.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pen-
tru centralã de încãlzi-
re, cântar. Telefon:
0729/092.211.
Vând bicicletã de
damã 150 Ron, minibi-
cicletã 110 Ron, totul
negociabi l .  Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei.
Telefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Te-
lefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ
negociabi l .  Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, pu-
tinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Po-
dari. Vad comercial ex-
celent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând alternator 12 V
nou,  aragaz tre i
ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxi-
gen sudurã, polizor
(flex) D 125 X 850 w,
preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extra-
parfumaþi preþ 120 Ron.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.

Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir,
judeþul Gorj, sat Palchi-
nu. 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 – jumãtate
nou, 1 leu/kg. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut
Nauman, bicicletã medi-
calã, cãrþi multe de tot fe-
lul, ceasuri de masã,
aparate de radio, insig-
ne, medalii, pardesie,
paltoane. Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã
toc ºi 6 uºi de interior. Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobi-
lã 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 Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi
ºi obligaþii majore, came-
rã acces la bucãtãrie,
baie, vine 5 zile pe lunã în
cele 2 camere disponibi-
le. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Primesc 2 fete în gazdã
pe perioadã lungã, came-
rã mobilatã cu strictul ne-
cesar. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp)
pentru birouri, zonã cen-
tralã, singur în curte. Tele-
fon: 0727/356.383.

Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepi-
nierã pomi, flori ºi creºte-
rea pãstrãvului în bazine.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã
central, 1800 m.p. cu toa-
te utilitãþile. Telefon: 0721/
995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial
termopan 18 mp. Telefon:
0722/943.220; 0740/
649.518.
Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon:
0769/477.662.
Ultracentral, toate condiþii-
le, 3 camere, decoman-
dat, Proiect M. Telefon:
0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi co-
merciale. Telefon: 0755/
747.258; 0722/773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Proprietar, închiriez în re-
gim hotelier garsonierã de
lux, parter, Rovine, ieftin.
Telefon: 0752/641.487.

Închiriez apartament ne-
mobilat Craioviþa Nouã,
100 E. Telefon: 0744/
139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþio-
nat, termopane, parchet,
gresie, uºã metalicã. Te-
lefon: 0722/753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional,
parter, bloc, 4 camere, in-
trare separatã de locatari,
balcon închis, microcen-
tralã, alarmã, gresie, fa-
ianþã, pretabil inclusive
pentru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi. Te-
lefon: 0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Pensionar, frizer, 63/1.70/
80 doresc doamnã 52-
58 ani, fãrã obligaþii, even-
tual casã. Telefon: 0771/
385.193.
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã 49 ani pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpã-
rãtor a unei afaceri, fru-
moase, sãnãtose, (pepi-
nierã cãpºuni, trandafiri,
pomi fructiferi ºi pãsãri,
posibil ºi animale). Tele-
fon: 0351/430.880; 0762/
278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
CONDOLEANÞE
Deplâng trecerea în ne-
fiinþã a bunului prieten
OLIMPIAN UNGHEREA
ºi sunt alãturi de fami-
lia îndoliatã. Odihneas-
cã-se în pace! Gabriel
Bratu.
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Dupã 7-1 cu Hoffenheim, 7-0 cu FC
Basel (în manºa retur a “optimilor” Ligii
Campionilor), Bayern Munchen a distrus-o
ºi pe Hertha Berlin, administrându-i, sâm-
bãtã, echipei preluate recent de Otto
Rehhagel un sec 6-0. În faþa a peste
74.000 de spectatori prezenþi pe “Olym-
piastadion”, reuºitele trupei bavareze au
venit simetric, câte trei pe reprizã, pur-
tând semnãturile lui Muller (9) Robben
(12, 19 pen., 67 pen.), Gomez (50 pen.)
ºi Kroos (51).

Datoritã acestui succes, Bayern se
menþine la 5 puncte în spatele liderului
Borussia Dortmund, învingãtoare ºi ea în
aceastã rundã, 1-0 pe teren propriu cu
Werder Bremen.

Runda viitoare, la finalul acestei sãp-
tãmâni, formaþia lui Juup Heynckes va
primi pe “Allianz Arena” vizita sfert-fina-
listei Europa League, Hannover 96, în

Bayern, încã o “execuþie” cu publicBayern, încã o “execuþie” cu publicBayern, încã o “execuþie” cu publicBayern, încã o “execuþie” cu publicBayern, încã o “execuþie” cu public

timp ce rivala sa la titlu se va deplasa la
Koln.

Pânã atunci însã, cele douã vor evolua
în semifinalele Cupei Germaniei: Borus-

sia, mâine, pe terenul lui Greuther Furth
(primul loc în liga secundã), iar Bayern,
miercuri, de asemenea în deplasare, con-
tra revelaþiei Monchengladbach.

Pilotul britanic Jenson Button (McLa-
ren-Mercedes) s-a impus, ieri, în Mare-
le Premiu al Australiei, prima etapã a

Button a câºtigat prima
cursã de F1 a sezonului

Campionatului Mondial de Formula 1, el
fiind urmat la Melbourne de campionul
mondial en titre, germanul Sebastian Vet-
tel (Red Bull), ºi de colegul sãu de la
McLaren-Mercedes, britanicul Lewis
Hamilton.

Pe locul patru s-a situat australianul
Mark Webber (Red Bull), iar pe locul cinci
spaniolul Fernando Alonso (Ferrari).

Poziþiile 6-10 au fost ocupate în ordi-

ne de japonezul Kamui Kobayashi (Sau-
ber), finlandezul Kimi Raikkonen (Lotus-
Renault), mexicanul Sergio Perez (Sau-
ber), australianul Daniel Ricciardo (Toro
Rosso) ºi britanicul Paul di Resta (For-
ce India).

Piloþii Mercedes GP, Michael Schuma-
cher ºi Nico Rosberg, au abandonat, la
fel ca al doilea component al echipei Fer-
rari, Felipe Massa.

Scandalul cu tentã rasistã în care a fost
implicat (n.r. cu Patrice Evra) precum ºi
faptul cã nu s-a ridicat la nivelul aºteptã-
rilor fanilor ºi conducerii i-au cam dis-
trus ºansele uruguayanului Luis Suarez
de a continua la Liverpool.

Juventus sau PSG sunt cele mai voca-
le grupãri care ºi-au manifestat interesul
pentru atacantul sud-american, iar Ken-
ny Dalghlish deja se gândeºte la un ata-
cant cu nume care sã vinã pe “Anfield”
la finalul sezonului.

Una dintre soluþii poate fi oferitã chiar
de rivalii de la Manchester United. Aflat
oarecum în plan secund la gruparea lui Fer-

Berbatov, înlocuitorul lui Suarez ?
guson, bulgarul Dimitãr Berbatov poate
ajunge la “Cormorani” în varã.

În stagiunea precedentã Berbatov a
fost golgheterul campionatului, atacantul
de la sud de Dunãre  reuºind sã înscrie
de 21 de ori, dar în ediþia actualã a “Pre-
mier League” nu a mai fost pe placul lui
Sir Alex Ferguson.

“Berbatov este îngrijorat cã nu prinde
prima echipã. Este dificil pentru mine
sã-i promit cã va fi titular”, declara
recent Ferguson.

La Manchester Utd din 2008, Berba-
tov (31 de ani) este cotat actualmente la
17 milioane de euro.

Clipe dramatice, sâmbãtã seara, pe “White
Hart Lane”. Era minutul 41 al “sfertului” de
Cupã Tottenham – Bolton ºi 1-1 pe tabelã
când Fabrice Muamba, de la oaspeþi, a cã-

Momente de groazã în FA Cup!

Fotbalistul lui Bolton, Fabrice Muamba,
victima unui atac de cord

zut ca secerat pe gazon. Din senin, fãrã sã fi
fost mãcar atins de un alt jucãtor.

Medicii au înþeles cã e ceva foarte grav ºi
au început imediat manevrele de resuscita-

re. Timp de 10 minute au
fãcut tot ce-a fost omeneº-
te posibil pentru a-l readuce
la viaþã. De la respiraþie gurã
la gurã au trecut ulterior la
defibrilator. Degeaba. Mijlo-
caºul de culoare nu respira,
situaþie în care au decis
transportarea lui la spital.

În timp ce era scos pe
targã, suporterii ambelor
echipe i-au strigat numele.
Iar de la clinica unde a fost
însoþit de managerul Owen
Coyle ºi de cãpitanul echi-
pei, Kevin Davies, ultimul

mesaj transmis la stadion a fost: “Fabrice a
suferit un atac de cord, însã luptã pentru
viaþa sa”. Sâmbãtã-noapte, medicii îl stabili-
zaserã, dar starea sa era “criticã”.

Accidentul lui Muamba i-a îngrozit pur ºi
simplu pe jucãtori ºi pe oficiali, care plân-
geau pe gazon. Arbitrul Howard Webb s-a
consultat cu oficialii ambelor formaþii ºi a
decis apoi abandonarea partidei.

“Fabrice este grav bolnav. Urmãtoarele
24 de ore vor fi absolut cruciale”, declara
ieri dimineaþã tehnicianul lui Bolton, Owen
Coyle.

De origine congolezã, Fabrice Muamba
are numai 23 de ani ºi, înainte de a ajunge la
Bolton, a mai trecut pe la Arsenal ºi Birmin-
gham. De asemenea, mijlocaºul a jucat în
toate naþionalele de juniori ºi de tineret ale
Angliei, multã lume aºteptând ca în curând
el sã facã pasul spre naþionala mare.

BUNDESLIGA –
ETAPA A 26-A

Hoffenheim – Stuttgart 1-2
Dortmund – Bremen 1-0
Leverkusen – M’gladbach 1-2
Hamburg – Freiburg 1-3
Nurnberg – Wolfsburg 1-3
Augsburg – Mainz 2-1
Hertha – Bayern 0-6
K’lautern – Schalke 1-4
(Ciprian Marica a fost rezervã la oaspeþi)
Hannover – Koln (asearã)
Clasament: 1. Dortmund 59p, 2. Bayern 54p, 3.

M’gladbach 51p, 4. Schalke 50p, 5. Leverkusen
40p...14. Hamburg 27p, 15. Augsburg 26p, 16. Frei-
burg 25p, 17. Hertha 23p, 18. K’lautern 20p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 27-A

Sâmbãtã
Granada – Gijon 2-1
Zaragoza – Osasuna 1-1
Getafe – Sociedad 1-0
Sevilla – Barcelona 0-2
Rayo V. – Betis 3-0
Levante – Villarreal 1-0
Mallorca – Atletico 2-1
Bilbao – Valencia, Real Madrid – Malaga

(asearã).
Espanyol – Santander (azi, 22:00, Dg.Sp..2)
Clasament: 1. Real Madrid 70p (26j), 2. Bar-

celona 63p, 3. Valencia 44p (26j), 4. Levante
41p, 5. Malaga 40p (26j),...16. Betis 30p, 17.
Villarreal 27p, 18. Santander 24p (26j), 19. Gi-
jon 24p, 20. Zaragoza 19p.
SERIE A – ETAPA A 28-A
Parma – Milan 0-2
Fiorentina – Juventus 0-5
Cagliari – Cesena 3-0
(Titular la oaspeþi, Adrian Mutu a fost pe

teren pânã în minutul 72)
Inter – Atalanta 0-0
(Cristi Chivu nu a fãcut parte din lotul

„nerazzurrilor”)
Bologna – Chievo 2-2
Catania – Lazio 1-0
(ªtefan Radu a fost integralist la capitolini)
Siena – Novara 0-2
Lecce – Palermo 1-1
Udinese – Napoli (asearã)
Roma – Genoa (azi, 21:45, Dg.Sp.3)
Clasament: 1. Milan 60p, 2. Juventus 56p,

3. Lazio 48p, 4. Napoli 46p (27j), 5. Udinese 46p
(27j)...16. Fiorentina 32p, 17. Parma 31p, 18.
Lecce 26p, 19. Novara 23p, 20. Cesena 17p.
LIGUE 1 – ETAPA A 28-A

Auxerre – Evian TG 0-2
Bordeaux – Ajaccio 1-1
Caen – Paris SG 2-2
Lorient – Brest 2-1
Marseille – Dijon 1-2
Nancy – Montpellier 1-0
(Titular la învingãtori, Daniel Niculae a

jucat pânã în minutul 87)
St’Etienne – Lyon 0-1
(Revenit dupã o accidentare, Bãnel Nicoliþã

a evoluat pentru gazde în ultimul sfert de orã)
Rennes – Toulouse, Sochaux – Nice, Lille –

Valenciennes (asearã).
Clasament: 1. Paris SG 59p, 2. Montpellier

57p, 3. Lille 47p (27j), 4. Lyon 46p, 5. St’Etienne
46p...16. Ajaccio 30p, 17. Caen 29p, 18. Nice
27p (27j), 19. Auxerre 24p, 20. Sochaux 24p (27p).

PREMIER LEAGUE –
PARTIDE CONTÂND PENTRU ETAPA A 29-A

Fulham – Swansea 0-3
Wigan – West Brom 1-1
(Gabriel Tamaº a fost rezervã la oaspeþi)
Wolves – Man. United 0-5
Newcastle – Norwich (asearã)
Partidele Aston Villa – Bolton, Blackburn

– Sunderland, Man. City – Chelsea, Totten-
ham – Stoke, Everton – Arsenal ºi Queens PR
– Liverpool au fost amânate pentru marþi ºi
miercuri, deoarece unele din echipele angre-
nate în aceste jocuri au disputat „sferturile”
Cupei Angliei.

Clasament: 1. Man. United 70p, 2. Man. City
66p (28j), 3. Tottenham 53p (28j), 4. Arsenal 52p
(28j), 5. Chelsea 49p (28j)...16. Blackburn 25p
(28j), 17. Bolton 23p (28j), 18. Queens PR 22p
(28j), 19. Wigan 22p, 20. Wolves 22p.

CUPA ANGLIEI –
SFERTURI DE FINALÃ

Everton – Sunderland 1-1
Tottenham – Bolton susp.
Chelsea – Leicester 5-2
Partida Liverpool – Stoke City s-a dispu-

tat dupã închiderea acestei ediþii.
Partidele încheiate la egalitate se rejoacã.

La închiderea

ediþiei
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXI-A

CFR Cluj 21 14 4 3 41-15 46
Dinamo 21 13 5 3 37-15 44
Rapid 21 12 5 4 33-19 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 21 8 7 6 32-24 31
„U” Cluj 21 7 9 5 27-22 30
Astra Ploieşti 20 7 7 6 20-19 28
Gaz Metan 21 7 4 10 29-34 25
FC Braşov 20 6 5 9 21-20 23
Ceahlăul 20 5 8 7 17-25 23
Sportul Stud. 21 5 8 8 24-34 23
Voinţa Sibiu 21 5 6 10 13-24 21
Petrolul 21 4 7 10 18-27 19
FCM Tg. Mureş 21 3 9 9 17-26 18
Concordia 21 4 5 12 14-36 17
CS Mioveni 21 2 4 15 13-46 10

LIGA I – ETAPA A XXI-A
Concordia – Rapid 1-0
A marcat: A. Popa 90.
CS Mioveni – FCM Târgu Mureş 0-0
Voinţa Sibiu – Gaz Metan Mediaş 0-2
Au marcat: Vitinho 38, C. Petre 46.
CFR Cluj – Pandurii 2-0
Au marcat: Sougou 60, Kapetanos 90+3.
Petrolul – „U” Cluj 2-2
Au marcat: Opriţa 40 – pen., Zerka 71 / Grozav 59, Ad. Cristea 88 – pen.
Dinamo – Sportul 1-3
Au marcat: M. Niculae 2 / Nistor 15, Ferfelea 32, V. Lazăr 81.
Meciurile FC Braşov – Oţelul şi Steaua – Astra Ploieşti s-au jucat

aseară după închiderea ediţiei.
Astăzi

Ceahlăul – FC Vaslui – ora 20.30 (Digisport)

Operaţie pe c ord deschis  e ex-
presia la modă în Ştefan cel Mare
în această perioadă. Dacă Borc ea
s-a confruntat la propriu c u res-
pectiva intervenţie, una cel puţin
la fel de dureroasă, însă la figu-
rat, a suferit ec hipa sa în meciul
cu Sportul pe teren propriu. În
urma aces teia, „pacientul” a fost
doborât de pe prima treaptă a c la-
samentului, sub privirile suferin-
de ale lui Borcea de la fereastra
spitalului din preajmă. Oaspeţii
nici măcar nu au mizat pe for-
mula de bază,  din care a lips it
Varga,  iar  Curelea a intrat pe f i-
nal. În schimb,  pentru a consfinţi
umilinţa deplină, Isăilă l-a trimis
în teren în prelungiri pe un puş ti
care acum câteva luni nici nu avea
buletin, Răzvan Popa.  „Es te nu-
mai vina mea,  îmi asum respon-
sabilitatea pentru ac eas tă înfrân-
gere. Sunt principalul, ba nu, sunt
singurul vinovat.  Am juc at pros t,
am fos t s labi la toate capitolele.-
 Dacă ne-a învins  Sportul este

Puştii lui Isăilă s-au impus clar în Ştefan cel Mare,
schimbând liderul în Liga I

clar c ă suntem foarte departe de
titlu”, a dec larat Ciobotariu la f i-
nal. Noul lider este CFR Cluj,  care
a câştigat c u Pandurii,  deşi a fost
dominată clar pe teren propriu.  O
nouă gafă a lui Cardoso a prile-
juit deschiderea scorului,  până
atunci oltenii lui Grigoraş contro-
lând jocul. „Am fos t masoc hişti,
ne-am bătut s inguri,  dar  rezulta-
tul rămâne şi îmi vine să mă dau
cu capul de pereţi”, a spus la f i-
nal Grigoraş , raportul şuturilor,
20-4 pentru gorjeni,  sus ţinându-i
declaraţia.

Chiajna
a bătut Rapidul
cu un gol
de senzaţie

O surpriză c are o c onc urează
pe cea din Ştefan cel Mare s -a
înregistrat la Chiajna, nou-promo-

vata c âştigând în ultimul minut,
în faţa Rapidului, printr-un gol al
lui Adrian Popa,  la capătul unei
curse de 70 de metri înc heiată cu
o scăriţă care l-a ridiculizat pe Co-
man, portarul Rapidului fiind luat
din nou în colimator de suporte-
rii giuleşteni. Aceştia l-au contestat
şi pe Răzvan Lucescu, sc andând
numele lui Şumudică.  „O aseme-
nea atitudine produc e numai str i-
căc iuni, avem voc aţia autodistru-
gerii.  Ne batem la titlu şi suntem
în semifinalele Cupei, parc urs pe
care Rapidul nu l-a mai avut în
ultimii ani”, a fos t răspunsul lui
Luc esc u junior.  Aranajamentul
pronos tic at de pariori la meciul
Petrolul – „U” Cluj nu a avut loc,
f iec are ec hipă luând doar un
punct.  La final, Răc hită a acuzat
arbitrajul lui Augustus  Constan-
tin: „Augustus ne-a arbitrat aşa
pentru că atunci când a ieş it din
arest tatăl lui mi-a fost propus la
Petrolul şi eu l-am refuzat”. În re-
plică,  noul antrenor al Univers i-

tăţii,  Claudiu Niculescu, a spus:
„Cei de la Petrolul n-au văzut re-
luările dacă s-au plâns  de arbitraj.
Băieţii s-au s imţit jigniţi că au fost
suspec taţi de blat la pariuri”. În
derby-ul judeţului Sibiu, Media-
şul s-a impus fără probleme s -a
îndepărtat de zona periculoasă a
c lasamentului. Ex-c raioveanul
Ciucă a c entrat la golul lui Vitin-
ho, însă în s tartul părţii secunde
a fost eliminat,  imediat după ce
C.  Petre a mai reuş it un gol su-
perb, după cel din etapa prec e-
dentă,  c u CFR Cluj.  As tăzi, în
epilogul etapei are loc  un derby
al Moldovei, Vasluiul jucând pe
terenul care i-a fost gazdă în c u-
pele europene,  la Piatra Neamţ.
Ceahlăul a produs  supriza în tur,
impunându-se c u 2-1.

Pe Lăcătuş
nu-l prinde
meciul cu Steaua
la Tg. Mureş

După 3 meciuri în care echipa sa
a obţinut două puncte, cu Voinţa Si-
biu şi la Mioveni, fără a marca vreun
gol, Marius Lăcătuş şi-a reziliat con-
tractul cu FCM Târgu Mureş, chiar
înaintea jocului împotriva Stelei. Con-
ducerea clubului se gândeşte să-l rea-
ducă la echipă pe Ioan Ovidiu Sa-
bău, cel care a mai condus echipa în
sezonul trecut şi la începutul actua-
lului campionat. Între timp, la Târgu
Mureş au mai antrenat Tibor Sely-
meş şi Maurizio Trombetta.

Liga a II-a, etapa a 16-a
Rezultate: Seria I: Gloria Buzău - FC Snagov 1-0,

Farul Constanţa - FCM Bacău 2-0, Săgeata Năvodari
- CS Otopeni 2-1, Dunărea Galaţi - Viitorul Constanţa
1-1, Delta Tulcea - Callatis Mangalia 0-2, Dinamo II
Bucureşti - CS Municipal Studenţesc Iaşi 0-0, CF Brăila
- FC Botoşani 2-1, Victoria Brăneşti – Astra Giurgiu
0-3 (Victoria s-a retras din campionat). Clasament: 1.
Viitorul Constanţa 31p, 2. Săgeata Năvodari 29p, 3.
Delta Tulcea 26p, 4. CF Brăila 26p.

Liga a III-a, etapa a 16-a

Eşec pentru Prometeu,
remiză la Calafat

Rezultate: FC Podari – FC Brădeşti 5-0, CS Apă
Craiova - GP Craiova 6-1, Ştiinta Malu Mare – Ama-
radia Melineş ti 0-5,  Dunărea Bechet -  Avântul Pie-
leşti 3-0, CSO Filiaşi - Victoria Celaru 0-1,  CS Işal-

Seria a II-a: Gloria Bistriţa - Chindia Târgovişte 1-0,
Mureşul Deva - Luceafărul Oradea 0-4, FC Argeş Pi-
teşti - FC Maramureş Universitar Baia Mare 2-1, Ju-
ventus Bucureşti - FC UTA Arad 0-2, CSM Râmnicu
Vâlcea - Unirea Alba Iulia 1-1, ALRO Slatina - FC Olt
3-0, FC Bihor Oradea - FC Timişoara 0-2, Arieşul Tur-
da – Gaz Metan Severin 0-3 (Arieşul s-a retras din cam-
pionat). Clasament: 1. FC Timişoara 37p, 2. Gloria Bistri-
ţa 37p, 3. Gaz Metan Severin 26p, 4. FC Argeş 26p.

În prima etapă a returului Ligii
a III-a, Prometeu Craiova a cedat
pe teren propriu, pe stadiomnul
„Electro”, scor 0-2, în faţa echipei
FC Caracal, golurile fiind marcate
de Rădulescu (17) şi Cristi Nicu-
lescu (87). Antrenorul craiovenilor,
Paul Răducan a utilizat jucătorii:
Băluţă - Ştefănoaica, Sandu, Şer-
ban, Enache (‘46, Rotaru) - Pu-
chiu (‘78, Ghiţă), Ştoiu, Diţă, Or-
ban (‘46, A. Luţă), Bratoveanu -
Bălă (‘89, Gae). În celălalt joc dis-

putat în Dolj, la Calafat, Ghecon
Lăpuşata a terminat la egalitate, scor
1-1, cu CS Vişina Nouă, golul gaz-
delor fiind marcat de veteranul So-
rinel Chivu (26), oaspeţii egalând
prin autogolul lui Butoi două minute
mai târziu. Antrenorul Calafatului,
Dragoş Bon a mizat pe: Iordan –
Roşianu, Flori, Sava, C. Sîrbu –
Relea, Iancu (65 Popa), Stanciu,
Butoi (82 Brebenel) – A. Sîrbu, Chi-
vu (80 Carşin). Celelalte rezultate ale
etapei: Pandurii II - FCM Târgoviş-

te 2-0, Girom Albota - Damila Mă-
ciuca 0-1, Jiul Rovinari - FC Cisnă-
die 0-0, Gaz Metan II Mediaş - Mi-
nerul Mătăsari 1-1, Metaloglobus -
Oltchim 1-0, Minerul Motru - Atle-
tic Bradu 3-1. Lider se menţine Gaz
Metan II cu 32 de puncte, urmată
de Minerul Motru şi Damila Mă-
ciuca, ambele c u 31 de punc te.
Prometeu este pe locul 12, cu 17
puncte, în timp ce Ghecon Lăpu-
şata este penultima în clasament,
cu 10 puncte.

niţa - Recolta Ostroveni 2-2, Viitorul Cârcea - Pro-
gresul Segarc ea 2-2.  Energia Craiova a stat. Clasa-
ment: 1. CS Apă 60p,  2.  FC Podari 55p, 3.  CS Işal-
niţa 50p,  4. Energia 42p.

Sportul a produs
surpriza sezonului
Sportul a produs

surpriza sezonului
Sportul a produs

surpriza sezonului
Sportul a produs

surpriza sezonului
Sportul a produs

surpriza sezonului
Sportul a produs

surpriza sezonului
Sportul a produs

surpriza sezonului
Sportul a produs

surpriza sezonului
Sportul a produs

surpriza sezonului


