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Profanare
de morminte,
la Goicea

Sunt prea puţini ca
să umple o clasă!

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- La serviciu, Popescule, toată lu-
mea ţipă la mine, acasă, însă, ţipă
numai nevastă-mea.
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Sirienii din
Craiova le-au
sărit în ajutor
conaţionalilor
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Parcarea
subterană,
lansată la licitaţie

Autorităţile locale au sc os la
licitaţie execuţia parcării subte-
rane c are urmează să fie amena-
jată sub platforma Teatrului Na-
ţional „Marin Sorescu”.  Valoarea
contrac tului pleacă de la suma de
84,77 de milioane de lei, dar lu-
crarea va ajunge la o f irmă care
va veni c u preţul cel mai scăzut.
Parcarea trebuie să aibă 619 lo-
curi ş i o suprafaţă cons truită de
pes te 17.000 de metri pătraţi,
desfăşurată pe două niveluri. Pri-
marul Antonie Solomon conside-
ră că luc rarea poate fi terminată
nu în doi ani,  cum spun specia-
liştii, c i într-un s ingur an.

Prorectorul cu...
probleme

Desemnarea prof.  univ.  dr.
Cristiana Nicola Teodorescu, de-
can al Facultăţii de Litere, ca pro-
rector  al Univers ităţii din Craio-
va este, cel mult, o ştire. Şi ac e-
ea banală. Dar banalitatea se di-
zolvă în momentul în care se ana-
lizează contextul. Nu ne arogăm
competenţa în a discuta meritele
profesionale, câte există, avute în
vedere la ac eas tă cooptare în
staff-ul de c onducere al Univer-
sităţii din Craiova. Ac roşăm, în
sc himb, c eea ce este de dome-
niul evidenţei, circumscris dic-
tonului „do ut des”,  adică trafi-
cului de influenţă în forma lui
cristalină.

20 martie, Ziua Internaţională a
Teatrului pentru Copii şi Tineret

La Teatrul
„Colibri” nu e
sărbătoare. O fi
rost de parastas?

Dr. Adrian Streinu-Cercel,
despre medicina viitorului:

„Nu trebuie să ne
jucăm cu focul”

 „Pregătitoarea”
se împotmoleşte la ţară:

Ca să nu mai trăiască irepresibilele decepţii an-
terioare, când a picat la toate concursurile la care a
participat, pentru funcţia de director, fie că a fost
vorba de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”,
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”
sau Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dolj, Cris-
tian Nedelcu –  până mai zilele trecute purtător de
vorbe sterpe şi boante pe lângă prefectul de Dolj,
Nicolae Giugea – s-a pregătit „temeinic” în vede-
rea concursului organizat, într-o lipsă de transpa-
renţă desăvârşită, pentru Studioul Teritorial TVR
Craiova. Atât de temeinic încât l-a asfixiat, probabil,
pe liderul PD-L Dolj, Radu Berceanu, cu îmbrăţi-

şări tandre, limbi fierbinţi şi apăsate, dar
şi suspine, pentru a-l ajuta să răz-

bată printre rău-voitori, care nu
ştiu să preţuiască adevăratul
profesionalism jurnalistic.
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actualitate

$1 EURO ...........................4,3794 ............. 43794
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METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3267........33267
1 g AUR (preþ în lei).......176,9775......1769775

Cursul pieþei valutare din 20 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat duminicã,
în cadrul emisiunii „La Taifas cu Ion Cristoiu”, de
la B1 Tv, cã dupã demisia Guvernului Boc i-a propus
funcþia de premier lui Victor Ponta. Discuþia ar fi avut
loc, potrivit ºefului statului, în timpul negocierilor din
6 februarie anul acesta, de la Palatul Cotroceni, pen-
tru desemnarea succesorului lui Emil Boc. „Am avut
surpriza refuzului mandatului de prim-ministru când
l-am oferit, în negocierile din 6 februarie, USL-ului, lui
Victor Ponta. De douã ori, în discuþii, am spus, într-o
formã sau alta, <<îl propun pe Victor Ponta prim-
ministru>>. Prima datã nu am primit nici un rãspuns,
a doua oarã am primit un refuz. I-am propus lui Victor
Ponta funcþia de prim-ministru din partea USL. Victor
Ponta nu a spus nimic, a rãspuns Antonescu ºi a
rãspuns... ãla micu’... Constantin (n.r. – preºedintele
PC, Daniel Constantin)”, a declarat Bãsescu. „Unul
dintre marile mele semne de întrebare este de ce Vic-
tor Ponta nu a spus da. (…) Tandemul Antonescu-
Ponta n-a lucrat împreunã. Propunerea nu trebuia
refuzatã. Eu, în locul domnului Ponta, aº fi acceptat,
mã duceam în Parlament ºi dacã treceam Guvernul îl
duceam pânã la alegeri”, a continuat preºedintele.

La scurt timp dupã aceastã dezvãluire, liderul PSD,
Victor Ponta, a declarat, pentru Mediafax, cã preºe-
dintele Bãsescu nu i-a propus niciodatã nimic ºi, prin
urmare, nu avea ce sã refuze: „E o abordare extrem de

neserioasã a domnului Bãsescu, în linia abordãrilor
neserioase din ultimul timp. Nu mi-a propus nicioda-
tã nimic. Nu am refuzat niciodatã nimic, pentru cã nu
aveam cum sã refuz ce nu mi s-a propus. Domnul
Bãsescu spunea, zilele trecute, cã stabilise numirea
lui Ungureanu încã din decembrie ca prim-ministru ºi
cã nu ar fi numit pe cineva din USL sau pe mine
premier. Deci, declaraþia din seara aceasta este o de-
claraþie de duminicã seara, la restaurant. Nu este ni-
mic adevãrat în aceastã declaraþie. E ca duminicã sea-
ra, la cârciumã, când te lauzi sau inventezi”.

Aflând despre replica lui Ponta, Bãsescu, aflat tot
la emisiunea lui Ion Cristoiu, i-a înmânat aces-
tuia stenograma cu discuþia purtatã pe 6 fe-
bruarie, din care realizatorul a citat câteva
fragmente. Printre ele ºi o discuþie între pre-
ºedintele PC, Daniel Constantin, ºi Traian
Bãsescu: „Constantin: Eu mã aºteptam ca
la începutul discuþiei noastre sã veniþi cu o
propunere, pentru cã, pânã la urmã, dum-
neavoastrã ne-aþi invitat la discuþii ºi dum-
neavoastrã.../ Bãsescu: Eu v-am fãcut o pro-
punere, desemnarea domnului Ponta ca
prim-ministru/ Constantin: Am înþeles. O
notãm ca pe o propunere. Mai devreme a
fost o sugestie sau mai degrabã.../ Bãsescu:
Nu.../ Constantin: O posibilitate. Am înþe-

les cã este o propunere. Noi credem cã alegerile
anticipate (...)”. Conform lui Ion Cristoiu, pânã la
acest moment, liderul PSD nu a intervenit în discuþia
referitoare la posibila sa numire în funcþia de premier.

Într-o altã stenogramã din care Ion Cristoiu a citit,
preºedintele Bãsescu ia cuvântul ºi spune, la un
moment dat: „Nu excludem posibilitatea ca dom-
nul Ponta sã fie desemnat prim-ministru, dacã ar
dori acest lucru. ªtiu cã este pregãtit, are program,
deci totul þine de cum reuºim sã formãm majoritãþi-
le”. Îi rãspunde liderul PNL, Crin Antonescu: „Asta
glumim, cu varianta Ponta...”.
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Referendumul pentru
modificarea Constituþiei
ºi alegeri locale

PDL vrea ca referendumul pentru
revizuirea Constituþiei sã aibã loc
simultan cu alegerile locale, adicã pe
10 iunie, astfel încât alegerile
parlamentare, din toamnã, sã fie
organizate conform noii legi funda-
mentale, a declarat liderul acestei
formaþiuni, Emil Boc. Acesta a apreciat
cã revizuirea Constituþiei ar fi un bun
moment pentru ca opoziþia sã revinã în
Parlament, explicând cã revizuirea
legii fundamentale nu poate fi fãcutã în
absenþa opoziþiei. Liderul PDL a
menþionat cã aceastã revizuire ar
presupune punerea în aplicare a
rezultatelor referendumului din 2009,
respectiv trecerea la Parlamentul
unicameral ºi reducerea numãrului de
parlamentari la 300, potrivit Mediafax.

Amendã de 12 milioane
de euro pentru mai multe
companii farmaceutice

Consiliul Concurenþei a anunþat
luni cã amendeazã cu 12 milioane
euro mai multe firme din piaþa
farmaceuticã, decizia fiind luatã la
finele lui 2011, ºi cã a finalizat o altã
investigaþie în acest sector fãrã sã dea
sancþiuni. Prima investigaþie,
declanºatã din oficiu, în septembrie
2009, a vizat companiile farmaceutice
Bayer, Sintofarm ºi distribuitorii
Mediplus, Polisano, Relad, Farmexim,
Farmexpert, Fildas, Montero, ADM,
Pharmafarm ºi s-a încheiat cu
sancþionarea acestora cu 51,52
milioane lei (aproximativ 12 milioane
euro) pentru încheierea unor
înþelegeri privind interzicerea
exportului de produse Bayer ºi,
respectiv, Sintofarm. „Aceste înþele-
geri anticoncurenþiale, considerate
încãlcãri grave ale legislaþiei
concurenþei, au avut ca obiect
restrângerea concurenþei, prin
izolarea pieþei româneºti ºi împiedica-
rea comerþului pe alte pieþe, inclusiv
în cadrul pieþei comune”, a declarat,
într-un comunicat, Bogdan Chiriþoiu,
preºedinele Consiliului Concurenþei.

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat, duminicã seara, la B1 TV, cã
este „nãduºit” pe „greii” din PDL,
pentru cã nu merg sã candideze la
alegerile locale. „Asta e problema
greilor PDL acum. Drepturi au foar-
te mari, dar nu au dreptul la bãtãlie
politicã, cã se tulburã. Au aceastã
problemã ºi e o chestiune de respon-
sabilitate”, a spus ºeful statului,
amintind cã el a introdus în partid
principiul candidaturii la locale. „Ei,
acum s-a schimbat moda ºi princi-
piile din politicã. Eu vã spun cu nã-
duf, chiar sunt nãduºit pe ei, de ce
nu se duc sã candideze la locale? Ce

Preºedintele, „nãduºit” pe greii PDL

Procurorul general, Laura Co-
druþa Kovesi, a solicitat, ieri, mi-
nistrului Justiþiei, încuviinþarea per-
cheziþiei domiciliare, reþinerii ºi
arestãrii preventive a deputatului
Mihail Boldea, cercetat de procu-
rorii DIICOT pentru constituire a
unui grup infracþional organizat ºi
înºelãciune cu terenuri din Galaþi.
„Activitatea infracþionalã a fost

Koves i  a  cerut  min is t ru lu i  Just i þ ie i
î ncuv i in þa rea  a res tã r i i  p reven t i ve

a  deputa tu lu i  Bo ldea
greu eºti tu când nu ai voturi la loca-
le? Te duci sã te piteºti dupã vreun
primar care a câºtigat ca sã poþi ºi
tu în colegiul tãu sã iei mandatul”, a
afirmat preºedintele. Întrebat de ce
nu candideazã ºi Elena Udrea la Pri-
mãria Capitalei, Bãsescu a spus cã
în cazul acesteia se ºtie cã „nu are
ºanse”, pentru cã „aºa aratã toate
sondajele”. În plus, a susþinut pre-
ºedintele, Udrea ºi Anastase nu sunt
„grele”. „Cât de grea e Elena Udrea?
Udrea ºi Anastase acum cresc. Când
vor avea 10-15 ani în PDL, atunci
vor deveni grele. Mai au de mâncat
politicã, sunt în devenire”, a spus el.

desfãºuratã în perioada 2006-2010,
dar a continuat ºi în perioada 2010
- 2011, ulterior dobândirii de cãtre
învinuit a calitãþii de deputat în Par-
lamentul României”, precizeazã
DIICOT într-un comunicat. Pro-
curorul general va trebui sã se adre-
seze, potrivit procedurii parlamen-
tare, ºi Biroului Permanent al Ca-
merei Deputaþilor în legãturã cu
ridicarea imunitãþii alesului. Mihail
Boldea a fost audiat, vineri, în acest
caz, în care ºase persoane au fost
deja arestate ºi alte douã au primit
interdicþie de a pãrãsi localitatea.
Boldea ºi-a început activitatea po-
liticã la PD, apoi a ajuns la UNPR,
iar în prezent este neafiliat politic.
Reprezentanþii PDL au declarat ieri
cã vor vota pentru ridicarea imu-
nitãþii acestuia, iar USL urmeazã sã
ia o decizie în zilele urmãtoare.

Coaliþia va depune, astãzi, la Senat, un proiect de lege care vizeazã exone-
rarea de la platã pentru funcþionarii publici cãrora li se imputã anumite sume,
ca urmare a unor sporuri primite în 2009-2010, a declarat, ieri, preºedintele
UDMR, Hunor Kelemen. „Noi am pregãtit un proiect de lege, este gata ºi am
luat astãzi (n.r. - ieri) o decizie, la propunerea mea, la propunerea UDMR:
vom depune acest proiect de lege mâine (n.r. - astãzi), la Senat, din partea
coaliþiei. Trebuie lege, o astfel de chestiune nu se rezolvã nici prin hotãrâre
de guvern, nici prin alte decizii, este musai sã adoptãm o lege. Vom cere ºi
procedurã de urgenþã în Parlament, acest lucru trebuie rezolvat urgent, vi-
zeazã în jur de 300.000 de persoane din administraþia localã. Este vorba
despre acei funcþionari publici care au primit în 2009, în 2010, pânã la înce-
putul anului 2011, anumite sporuri pe baza contractelor colective de muncã,
care au fost înregistrate la Ministerul Muncii, iar Curtea de Conturi, în foarte
multe cazuri, a constatat cã aceste sporuri trebuie date înapoi, unii au câºti-
gat în instanþã, alþii sunt în proces”, a declarat preºedintele UDMR.

Funcþionarii publici, exoneraþi de la
plata sporurilor primite în 2009 ºi 2010

România trebuie sã atragã fonduri
europene de circa 30 de milioane de
euro sãptãmânal pânã la finalul aces-
tui an, pentru a beneficia, în perioada
2014-2020, de acelaºi nivel al fondu-
rilor structurale, a afirmat comisarul
UE pentru Politicã Regionalã, Johan-
nes Hahn (foto), dupã întâlnirea avutã
ieri cu premierul Mihai Rãzvan Ungu-
reanu. „Conform calculelor noastre,
România ar trebui sã primeascã cel
puþin aceeaºi sumã de bani (n.r. - în
exerciþiul bugetar 2014-2020) pentru
a-ºi continua toate proiectele înce-
pute, care trebuie sã îmbunãtãþeas-
cã condiþiile de trai ale cetãþenilor
români. Prin urmare, este foarte
important pentru România sã de-
monstreze cã poate utiliza fondu-
rile existente. (…) Doar pentru
acest an ar fi necesar sã primiþi plãþi
de peste 30 milioane euro sau 131
milioane lei pe sãptãmânã, pânã la
finele anului 2012, pentru a înde-
plini toate criteriile”, a spus comi-

sarul european. Acesta a arãtat, toto-
datã, cã România nu a depãºit perico-
lul de a-i fi suspendate plãþile din fon-
durile europene: „Dupã discuþiile din
toamnã, privind întreruperea plãþilor,
România a propus un plan de acþiuni
foarte cuprinzãtor, care trebuie imple-
mentat pânã la sfârºitul lunii iunie. De
acesta depinde dacã putem, în cele din
urmã, sã dãm undã verde sau nu. Pen-
tru moment, însã, nu existã dovezi cã
România nu se aflã în calendarul con-
venit, dar existã încã un risc”.

România ar trebui sã atragã fonduri
de 30 de milioane euro sãptãmânal
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Organizaþia Judeþeanã Dolj a Partidului
Social Democrat este alãturi de domnul deputat
Petre Petrescu la greaua durere pricinuitã de
decesul soacrei. Sincere condoleanþe!

Ion ºi Natalia Prioteasa sunt alãturi de Petre
ºi Carmen Petrescu, în aceste momente de grea
încercare, tristeþe ºi suferinþã, provocate de
decesul celei ce a fost MARIA  RÃDULESCU, suflet
cald ºi generos, mamã ºi bunicã devotatã.
Dumnezeu s-o odihneascã în liniºte ºi pace!

Autoritãþile cautã un construc-
tor care sã corespundã mai mul-
tor criterii. Potrivit documentaþiei
de licitaþie, agentul economic inte-
resat de aceastã lucrare trebuie sã
dovedeascã faptul cã ºi-a achitat
obligaþiile la plata bugetului local ºi
cel consolidat. Pentru a se convin-
ge cã au de-a face cu o firmã se-
rioasã, autoritãþile mai cer ca ofer-
tantul sã aibã o cifrã de afaceri, pe
ultimii trei ani, de 168 de milioane
de lei. Societatea trebuie, de ase-
menea, sã dovedeascã ºi o bunã
capacitate tehnicã, urmând sã vinã

Autoritãþile locale au scos la
licitaþie execuþia parcãrii sub-
terane care urmeazã sã fie ame-
najatã sub platforma Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu”.

Valoarea contractului pleacã
de la suma de 84,77 milioane
de lei, dar lucrarea va ajunge
la o firmã care va veni cu pre-
þul cel mai scãzut.

cu o declaraþie care sã cuprindã o
listã cu principalele activitãþi de
execuþie pe care le-a realizat în ul-
timii cinci ani, precum ºi o decla-
raþie privind utilajele, instalaþiile ºi
echipamentele de care dispune.

Un proiect egal cu 20
de milioane de euro

Licitaþia pentru execuþie porneº-
te de la suma de 84,77 milioane de
lei (echivalentul a 20 de milioane
de euro) ºi va fi câºtigatã de ofer-
tantul care va veni cu cel mai scã-
zut preþ. Finanþarea este asiguratã

din fonduri ne-
rambursabile
(cererea de fi-
nanþare fiind
depusã în ca-
drul POR, Axa
prioritarã 1),
fonduri de la
bugetul de stat
ºi bugetul local.
Conform docu-
mentaþiei, lu-
crarea trebuie
sã fie terminatã
într-un an, ter-

menul începând sã curgã de la ad-
judecarea contractului. Tot în caie-
tul de sarcini autoritãþile au speci-
ficat cã execuþia nu poate fi îm-
pãrþitã în loturi, ceea ce înseamnã
cã societatea sau asocierea de fir-
me care vor fi declarate câºtigã-
toare vor trebui sã ducã singure
lucrarea la bun sfârºit.

619 locuri de parcare,
pe douã niveluri

Parcarea subteranã trebuie sã
aibã 619 locuri ºi o suprafaþã con-
struitã de peste 17.000 de metri
pãtraþi, desfãºuratã pe douã nive-
luri. Printre puþinele date tehnice
publicate de autoritãþi, se specifi-
cã faptul cã structura de rezisten-
þã a viitoarei parcãri trebuie sã fie
realizatã din beton armat monolit.
Pereþii interiori vor avea grosimi
de pânã la 80 de centimetri, iar
planºeul de peste primul nivel tre-
buie sã aibã o grosime de aproxi-
mativ 0,45 metri. De altfel, lucra-
rea în sine este cotatã cu grad ri-
dicat de dificultate din cauza fap-
tului cã este nevoie sã se sape în
adâncime. Acesta a fost ºi moti-

vul pentru care, deºi a fost scoa-
sã de mai multe ori la licitaþie, nu
s-a gãsit nici o firmã care sã o
construiascã.

Solomon vrea un termen
de execuþie mai scurt

Primarul Antonie Solomon
considerã cã parcarea subteranã
este o lucrare care poate fi ter-
minatã nu în doi ani, cum spun
specialiºtii, ci într-un singur an.
Condiþia pe care o iau în calcul,
totuºi, autoritãþile este ca licita-
þia sã fie adjudecatã în aceastã
primãvarã ºi sã nu existe conte-
staþii. “Eu vreau sã organizãm li-
citaþia ºi sã ne ºi apucãm de lu-
cru. Dacã firmele se þin de trea-
bã, chiar îndrãznesc sã cred cã
o sã terminãm lucrarea în acest
an”, a declarat primarul Antonie
Solomon, cu douã luni în urmã,
când Primãria Craiova pregãtea
documentele pentru depunerea
cererii de finanþare. Conform so-
luþiei tehnice de la vremea res-
pectivã, execuþia parcãrii a fost

estimatã la suma de numai 55 de
milioane de lei.

Aºteptatã de mai mulþi ani
Parcarea subteranã este un ob-

iectiv vechi pe agenda autoritãþilor
locale. Într-o primã fazã, s-a dorit
sã se amenajeze o astfel de parca-
re în zona Mercur, în continuarea
actualului centru civic. S-a renun-
þat rapid la aceastã idee, dat fiind
faptul cã, la vremea respectivã,
parcarea cu platã din zonã era con-
cesionatã unei firme. În 2006, s-a
vorbit pentru prima datã de con-
struirea unei parcãri de 1.000 de
locuri, sub platforma Teatrului Na-
þional Craiova. Municipalitatea in-
tenþiona sã gãseascã un partener
care sã investeascã 20 de milioane
de euro, în schimbul cãrora sã ex-
ploateze parcarea ºi sã plãteascã apoi
o redevenþã de 150.000 de euro pe
an Primãriei – în primii trei ani, apoi
10% din cifra de afaceri. Nici o
societate nu s-a arãtat interesatã ºi
proiectul a fost  abandonat.

LAURA MOÞÎRLICHE

Într-un comunicat de presã,
preºedintele PSD Dolj, Ion Prio-
teasa, ºi-a exprimat sprijinul pe care
conducerea organizaþiei judeþene a
partidului îl oferã primarului comu-
nei Malu Mare, Alexandru Dicu, de
a candida pentru un nou mandat
în fruntea localitãþii. Anunþul a fost
fãcut în cadrul unei întâlniri la care
au participat aproximativ 250 de
persoane din comuna Malu Mare.

La Malu Mare, PSD Dolj îl susþine
pe primarul în funcþie pentru încã un mandat

Cele trei partide care formeazã Uniunea
Social Liberalã din Dolj au avut în aceste
sãptãmâni mai multe întâlniri cu organizaþii-
le locale, pentru a stabili comunele unde vor
merge pe liste comune ºi unde vor avea
candidaþi separaþi la alegerile locale. Aºa cum
se ºtie, Protocolul USL prevede candidaþi
unici doar la nivelul municipiilor reºedinþã

de judeþ ºi la consiliile judeþene, în celelal-
te localitãþi rãmânând la atitudinea celor trei
partide dacã merg sau nu împreunã. De
exemplu, în comuna Malu Mare, PSD Dolj îl
va sprijini în continuare pe primarul în func-
þie, Alexandru Dicu, iar anunþul a fost fãcut
de Ion Prioteasa, la o întâlnire cu membrii ºi
simpatizanþii social-democraþi din localitate.

„M-am folosit de acest prilej pen-
tru a face publicã intenþia noastrã
de a-l sprijini pentru un nou man-
dat de primar al comunei Malu
Mare pe Alexandru Dicu. Este un
primar de numele cãruia se leagã
realizãri notabile. Sunt lucruri pe
care le-a fãcut, proiecte pe care
le-a dus la bun sfârºit. Sigur, nu
s-au terminat problemele în Malu
Mare. Primarul Dicu le-a expus oa-

menilor prezenþi la întâlnire re-
alizãrile mandatului sãu, proiec-
tele pe care le are în desfãºura-
re ºi obiectivele pe care le are
în viitorul mandat”, a declarat
preºedintele PSD Dolj ºi, tot-
odatã, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

 „A fost o întâlnire beneficã”
La întâlnirea cu comunitatea

din Malu Mare a participat ºi de-
putatul PSD Ion Cãlin, reprezen-
tant în Parlament al Colegiului
10 Camera Deputaþilor. „A fost
o întâlnire beneficã. Au venit oa-
meni din Malu Mare ºi împreju-

rimi, care au intrat în dialog cu pri-
marul, cu preºedintele Consiliului
Judeþean ºi al PSD Dolj, Ion Prio-
teasa, a cãrui prezenþã au salutat-o
pentru cã preºedintele a fãcut foar-
te multe lucruri pentru Malu Mare,
în special în ceea ce priveºte mo-
dernizarea drumurilor. Primarul a
prezentat, aºa cum face an de an,
un bilanþ al activitãþii sale, precum
ºi obiectivele pe care ºi le-a propus
sã le realizeze. Mã bucur cã omul
pe care-l susþine PSD Dolj pentru
un nou mandat de primar al comu-
nei Malu Mare are în continuare spri-
jinul oamenilor. Asta înseamnã cã Ale-
xandru Dicu ºi-a fãcut treaba”, a
spus deputatul PSD Ion Cãlin.

„Ne prezentãm  la USL
cu toate lecþiile fãcute,
cu toþi candidaþii pregãtiþi”

Pânã în prezent, din informaþiile
apãrute, în judeþul Dolj, USL va avea
candidaþi unici în 17 comune. Însã
situaþia exactã va fi dezvãluitã în
aceste zile, pentru cã negocierile la

nivel de USL s-au încheiat. De alt-
fel, înainte de ºedinþa Biroului Per-
manent Naþional, de ieri, preºedin-
tele PSD, Victor Ponta, a declarat
cã va prezenta situaþia negocierilor
pentru candidaturile la alegerile lo-
cale în toate judeþele, el spunând cã,
din punctul de vedere al PSD, toate
deciziile sunt luate: „Azi trebuie sã
prezentãm împreunã situaþia nego-
cierilor de la alegerile locale în toa-

te judeþele þãrii: candidaþii la consilii
judeþene, la primãrii care aparþin
PSD. Din punctul nostru de vede-
re, toate deciziile sunt luate. Ne pre-
zentãm la USL cu toate lecþiile fã-
cute, cu toþi candidaþii pregãtiþi”.
În zile urmãtoare, reprezentanþii
USL Dolj vor prezenta situaþia exact
a negocierilor care au avut loc în
ultimele sãptãmâni”.

MARIN TURCITU

Alexandru Dicu

Ion Prioteasa
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Afaceristul craiovean
Genicã Boericã a fost
condamnat, ieri, de jude-
cãtorii Tribunalului Bucu-
reºti la 10 ani de închi-
soare cu executare pen-
tru comiterea infracþiunii
de spãlare de bani, pe-
deapsã la care instanþa a
mai adãugat un spor de 2
ani, rezultând astfel, un
total de 12 ani. Genicã
Boericã a fost trimis în
judecatã, în acest dosar,
în anul 2005, împreunã cu soþul interpretei de muzicã popu-
larã Niculina Stoican, Vasile Stãnescu. Acesta a primit o pe-
depsã de 7 ani închisoare. În total, în dosar sunt 12 incul-
paþi, majoritatea cetãþeni arabi. Potrivit procurorilor DIICOT,
cei 12 au constituit un grup infracþional organizat care, în
perioada iunie 2001 – iunie 2003, a creat un prejudiciu bu-
getului de stat de aproximativ 4,5 milioane de euro prin în-
fiinþarea unor firme fantomã, obþinerea unor rambursãri ile-
gale de TVA ºi spãlare de bani. Hotãrârea pronunþatã ieri de
Tribunalul Bucureºti nu este definitivã.

12 ani de închisoare pentru
Genicã Boericã, în dosarul
spãlãrii de bani

Restaurantul pe care
interpretul de muzicã po-
pularã Vasile Ciobanu îl
deþine în incinta Pieþei
Centrale din municipiu
Craiova a fost cuprins de
flãcãri, ieri-dimineaþã.
Douã echipaje din cadrul
Detaºamentului 1 Pom-
pieri Craiova au ajuns la
faþa locului, în jurul orei
10.30, ºi au pornit lupta
cu flãcãrile care cuprin-
seserã etajul clãdirii ºi
acoperiºul, ameninþând sã
se întindã ºi la clãdirile în-
vecinate. Mai bine de o orã le-a luat pompierilor sã lichideze
incendiul, la final stabilind cã totul a pornit de la un scurtcir-
cuit. “La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se mani-
festa la etajul restaurantului, pe aproximativ 80 mp, cu posi-
bilitãþi de propagare la restul localului. Din cauza unui scurt-
circuit au ars tâmplãria PVC, un calculator, sistemul video,
douã televizoare LCD, douã aparate de aer condiþionat, dar ºi
mobilierul”, ne-a declarat plt. Cristian Dumitricã, din cadrul
ISU Dolj. Din fericire, nici o persoanã nu a fost rãnitã.

Incendiu la restaurantul
solistului Vasile Ciobanu

Ieri-dimineaþã, în jurul
orei 10.00, în baza unei
informaþii primite, poliþiº-
tii de frontierã din cadrul
Sectorului  Pol i þ ie i  de
Frontierã Calafat au des-
coperit, pe malul drept al
ost rovului  Calafatul
Mare, douã mine neex-
plodate, provenind, cel
mai probabil, din al Doi-
lea Rãzboi Mondial. “Ime-
diat a fost informat Detaºamentul de Pompieri Calafat, fiind
trimisã la faþa locului o echipã de pirotehniºti din cadrul In-
spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã Dolj. Totodatã, s-a
luat mãsura izolãrii ºi supravegherii locului respectiv de o
patrulã fluvialã în vederea evitãrii pãtrunderii altor persoane
în zonã”, a precizat subinspector Ionuþ Gheonea, din cadrul
Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj. Minele au
fost ridicate ºi transportate la un depozit autorizat, unde vor
rãmâne pânã la detonarea controlatã.

Mine descoperite la Calafat

Poliþiºtii au fost anunþaþi, ieri-
dimineaþã, de preotul comunei
Goicea, despre faptul cã în ca-
voul Constantinei Vintilã, de 45 de
ani, care abia fusese înmormân-
tatã duminicã, au pãtruns persoa-
ne neidentificate, care au luat din
sicriul femeii telefonul mobil cu
care aceasta a fost îngropatã ºi
un pachet de þigãri. De fapt, des-
coperirea a fost fãcutã chiar de
mama femeii decedate, care se
dusese ieri-dimineaþã, potrivit obi-
ceiului din zonã, “la tãmâiat”.

Din verificãrile oamenilor le-
gii s-a stabilit cã cele sesizate se
confirmã, hoþii deschizând capa-
cul sicriului de unde au luat þigã-
rile ºi telefonul, fãrã sã se atingã
însã de bijuteriile din argint pe
care le purta femeia. A fost con-
stituit un cerc de suspecþi ºi s-a
deschis un dosar penal pentru
profanare de morminte, potrivit

Poliþiºtii Secþiei Rurale Bârca,
care rãspund ºi de comuna Goicea,
încearcã sã dea de urma unor per-
soane care au deschis un sicriu ºi
au furat din interior un pachet de

reprezentanþilor IPJ Dolj, însã
întreaga comunitate este ºocatã
de cele petrecute.

“Este adevãrat, au gãsit, azi-
dimineaþã (n.r. – ieri) sicriul des-
chis. Femeia murise vineri ºi au
înmormântat-o duminicã dupã-

amiazã. Nu ºtiu ce sã spun de-
spre cei care a fãcut asta, însã
este prima datã când se întâm-
plã aºa o grozãvie la noi în co-
munã, de când mã ºtiu eu…”,
ne-a declarat viceprimarul co-
munei Goicea, Ion Petria.

Profanare de morminte, la GoiceaProfanare de morminte, la GoiceaProfanare de morminte, la GoiceaProfanare de morminte, la GoiceaProfanare de morminte, la Goicea
þigarete ºi un telefon mobil. Culmea
este cã femeia, înmormântatã de o
zi, purta bijuterii din argint, respec-
tiv lãnþiºor, verighetã ºi cercei, de
care hoþii nu s-au atins.

Agentul-ºef Florea Stã-
nescu a fost reþinut pe 19
mai 2010, dupã ce ofiþerii
Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj împreunã cu
procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au sta-
bilit cã acesta primise ºpagã
pentru a mãslui un proces-
verbal. Potrivit anchetatori-
lor, agentul-ºef Florea Stã-
nescu a cerut ºi a primit 400
de euro pentru a întocmi în
fals un proces-verbal în
care a stipulat cã la volanul
unei maºini implicate într-
un eveniment rutier s-a aflat
o altã persoanã. Evenimentul ru-
tier s-a petrecut pe 3 aprilie 2010.
La data respectivã, Alexandru
Niþã, care nu avea permis de con-
ducere, a luat maºina tatãlui sãu
ºi a plecat la plimbare prin satul
Zãval, din comuna Gighera. Din
cauza lipsei de îndemânare în con-
ducere, la un moment dat tânãrul
a pierdut controlul volanului, iar
maºina a acroºat un biciclist, apoi
a lovit un stâlp ºi s-a rãsturnat.

Când a aflat ce s-a întâmplat,
Mihai Niþã, tatãl tânãrului impli-
cat în eveniment, s-a gândit cum
sã-ºi scape odrasla. Potrivit unui
comunicat al Direcþiei Generale
Anticorupþie (DGA), “pentru a

evita ca fiul sãu sã fie cercetat
penal, tatãl a apelat la un prieten
ºi la agentul de poliþie, convenind
ca, în actele de cercetare la faþa
locului, poliþistul sã consemneze
cã, în momentul producerii ac-
cidentului, autoturismul era con-
dus de fiul amicului sãu, care
poseda permis de conducere“.
Pentru acest “serviciu” însã,
ºeful de post din Gighera, agen-
tul-ºef Florea Stãnescu, „a pre-
tins ºi primit suma de 400 de
euro“ de la Mihai Niþã.

Ulterior, Mihai Niþã s-a dus la
sediul Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj ºi a povestit toatã
“afacerea”. În baza mãrturiei

acestuia, dar ºi a altor pro-
be, procurorul de caz a dis-
pus, pe 19 mai 2010, reþi-
nerea, pe bazã de ordo-
nanþã pentru 24 de ore a
lui Stãnescu, pentru sãvâr-
ºirea infracþiunilor de lua-
re de mitã, favorizarea in-
fractorului, fals ºi compli-
citate la fals în declaraþii.
Ziua urmãtoare acesta a
fost arestat preventiv, fi-
ind eliberat pe 7 iulie 2010.

Pe 25 martie 2011, ju-
decãtorii de la Tribunalul
Dolj l-au gãsit vinovat pe
poliþist ºi l-au condamnat

la 2 ani de închisoare cu executa-
re. Acesta a atacat însã decizia in-
stanþei de fond, iar Curtea de Apel
s-a pronunþat în cauzã vineri, 16
martie a.c. Instanþa a admis ape-
lul inculpatului, a desfiinþat, în
parte, sentinþa penalã atacatã, în
sensul cã s-a dispus suspendarea
condiþionatã a executãrii pedep-
sei aplicate, pe durata termenului
de încercare compus din cuantu-
mul pedepsei la care se adaugã un
interval de timp de 2 ani, rezul-
tând astfel un termen de încerca-
re de 4 ani. Hotãrârea Curþii de
Apel Craiova nu este definitivã,
putând fi atacatã cu recurs la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au ad-
mis, la sfârºitul sãptãmânii trecute, apelul
formulat de fostul ºef de Post de la Gighera,
agent-ºef Florea Stãnescu, împotriva sentin-
þei prin care Tribunalul Dolj l-a condamnat
la 2 ani de închisoare cu executare pentru
luare de mitã. Judecãtorii de la Curtea de

Apel au decis sã suspende condiþionat exe-
cutarea pedepsei aplicate bãrbatului pe o pe-
rioadã de 4 ani. Procurorii pot ataca deci-
zia cu recurs la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. Între timp, Stãnescu îºi desfãºoarã
în continuare activitatea în cadrul IPJ Dolj,
e drept, “la garaj”.

Agentul Stãnescu a obþinut
suspendarea executãrii pedepsei

Condamnat la 2 ani pentru luare de mitã,
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Ca să nu mai trăiască irepresibilele decep-
ţii anterioare, când a picat la toate concursu-
rile la care a participat, pentru funcţia de di-
rector, fie că a fost vorba de Teatrul pentru
Copii şi Tineret „Colibri”, Biblioteca Judeţea-
nă „Alexandru şi Aristia Aman” sau Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Dolj, Cristian Ne-
delcu –  până mai zilele trecute purtător de
vorbe sterpe şi boante pe lângă prefectul de
Dolj, Nicolae Giugea – s-a pregătit „temei-
nic” în vederea concursului organizat, într-o
lipsă de transparenţă desăvârşită, pentru Stu-
dioul Teritorial TVR Craiova. Atât de temei-
nic încât l-a asfixiat, probabil, pe liderul PDL
Dolj, Radu Berceanu, cu îmbrăţişări tandre,

TVR Craiova are ce-i lipsea:
Cristian Nedelcu – director!

limbi fierbinţi şi apăsate, dar şi suspine, pen-
tru a-l ajuta să răzbată printre rău-voitori, care
nu ştiu să preţuiască adevăratul profesiona-
lism jurnalistic. Şi, în final, conform comu-
nicatului postat pe site-ul TVR, minunea de
la... „Austerlitz”: Cristian Nedelcu, părintele
„OSCAR-ului”, a răzbit, dând la o parte câţi-
va contracandidaţi în faţa cărora profesional
nu putea trece. Punctajul nu a fost anunţat,
după cum nu a fost anunţată nici componen-
ţa comisiei. Bineînţeles, TVR Craiova are
acum exact ce îi lipsea: Cristian Nedelcu –
director, un fel de domnul Goe cu IPhone.
Încât dorul de Traian Bărbulescu să nu se
mai dizolve. Cristian Nedelcu e un caz mai

rar în media craioveană, de parvenitism, ex-
clusiv pe aliniament politic. Ca purtător de
vorbe al prefectului de Dolj, Nicolae Giugea,
rămâne cu inegalabila performanţă de a nu fi
elaborat în lunile în care a luat salariul nici un
comunicat de presă. A ronţăit, în schimb,
câteva sponsorizări, dintre care una de 600
de milioane de la Compania de Apă „Oltenia”
SA pentru Asociaţia Culturală Craiova, care
editează revista pentru copii „Oscar”, distri-
buită prin abonamente obligatorii la grădiniţe.
Militant PDL cu carnet de partid, devotament
mărturisit şi probat, Cristian Nedelcu va intra
„în pâine” cât de curând, fiindcă tot se apro-
pie campania electorală pentru alegerile loca-

le. Şi murea lumea de nerăbdare să-l revadă
pe micul ecran. Gurist bun, cum s-a dovedit
şi la TVS, păstrăm nădejdea să rămână în
funcţie până la alegerile parlamentare, dacă
nu cumva îi dau viteză cei de la TVR Craio-
va, prin vreun protest de anvergură, ceva mai
devreme. Despre culisele „examenului”, fi-
indcă a lucrat şi maestrul de ceremonii Tra-
ian Bărbulescu, o să mai avem timp să discu-
tăm. Deşi pe cine interesează TVR Craiova?

MARIN TURCITU

Abordând o temă destul de pre-
tenţioasă – «Medicina secolului
XXI – Medicina tehnoprofeţiilor
sau „...”» –, dr. Adrian Streinu-
Cercel a conferenţiat la Craiova
într-o manieră absolut originală,
presărată de multe ori cu momen-
te de umor negru, fără însă a eli-
mina din discurs explicaţiile cu
valoare ştiinţifică. Doctorul a reu-
şit să capteze atenţia publicului
chiar dacă printre spectatori nu au
fost doar specialişti în medicină.
Acesta a vorbit despre relaţia me-
dic-pacient, despre cât de des se
îmbolnăvesc românii şi ce solicită
atunci când ajung la cabinet.

„Ştiţi că la noi, în România, trei
sunt cauzele principale pentru care
oamenii se îmbolnăvesc. Prima că
ne trage curentul, a doua este că
am mâncat ceva ce nu ne-a priit şi
a treia cauză este că ieşim afară cu
părul ud după ce ne-am spălat.
Pentru noi, doctorii, medicina de-
vine foarte simplă. Facem medici-
nă by request (n.r. – la cerere). Adi-
că, pacientul vine şi ne spune di-
rect ce diagnostic are. Şi
nu doar atât, ne indică
şi ce trebuie să-i pre-
scriem. Nu avem înco-
tro, îi prescriem”, a în-
c erc at să explic e c u
umor dr. Streinu-Cercel.
Medicina secolului
al XXI-lea se bazează
pe evoluţiile
tehnologice

Schimbând registrul,
pentru că tema confe-
rinţei a fost medicina se-
colului al XXI-lea, dis-
c uţiile s -au purtat în
mod firesc ş i pe margi-
nea evoluţiei tehnologi-
ce din segmentul medi-
cal.  Nu e deloc de ne-
glijat faptul că în ultimii
ani s-au făc ut paşi im-

Dr. Adrian
Streinu-Cercel,
despre
medicina
viitorului:

„Nu trebuie să ne jucăm cu focul”
Încotro se îndreaptă medicina, care sunt pericole le

ce  ne pândesc când vine  vorba de virusuri şi epidemii,
cât de  probabilă este  o criză provocată de reziste nţa la
antibiotice ş i în ce  măsură te hnologiile  medicale pot
să evolue ze către eradicare a unor boli considerate in-
curabile în momentul de faţă? Iată doar o parte din

întrebările ce frământă de ani buni comunitatea me-
dicală din între aga lume. La câte va din aceste provo-
cări a încercat să răspundă şi cunoscutul medic ş i ce r-
ce tător dr. Adrian Stre inu-Cercel, invitat la Craiova
în cadrul „Întâlnirilor SpectActor”, care  se desfăşoară
lunar la Teatrul Naţional „Marin Sorescu”.

portanţi atât în ceea ce priveşte
capitolul diagnostic, cât şi în tra-
tamentul pacienţilor.  Iar progre-
sele înregistrate au îmbunătăţit
calitatea vieţii bolnavilor şi au în-
lesnit activitatea medicilor.

„Au apărut o serie de teste care
ne predic tează răspunsul pacien-
tului vizavi de terapie. Fie ne pre-
dictează dacă va face o reacţie
alergică la un medicament,  f ie
care va fi răspunsul lui din punc-
tul de vedere al potenţialului de
vindec are. Ac est lucru este deo-
sebit de important în hepatita C,
pentru că în prezent vorbim de
vindec are în aces t tip de hepati-
tă, lucru care nu es te valabil şi la
hepatita B. Şi, atunc i, înainte să
ne apuc ăm de treabă,  fac em
aceste tes te care ne spun din
punctul de vedere al răspunsului
genetic c are va f i modalitatea de
succes  a pacientului respectiv. Au
venit acum o serie de teste nonin-
vazive”, a spus cel c are recent a
fost ales preşedinte al Senatului
Universităţii de Medicină şi Far-

macie (UMF) „Carol
Davila” din Bucureşti.
Tehnoprofeţiile care
au schimbat lumea

Nimic nu s-ar fi pu-
tut realiza însă fără
descoperirile în dome-
niul medical din urmă
c u un secol,  c hiar
două.  Desc operirea
penicilinei, a vaccinu-
lui antipoliomielitic ori
a celui împotriva vari-
olei au fost la vremea
respectivă tehnoprofe-
ţiile care au schimbat
lumea. În ceea ce pri-
veşte previziunile, spe-
cialistul a lansat ideea că medicina
viitorului va fi una care se va reali-
za de la domiciliul. Practic, acolo
unde nu va fi vorba de cazuri gra-
ve, consultaţiile se vor putea face
online. Cu ajutorul laptopului şi a
unor softuri speciale, medicul va
putea vedea pacientul fără ca aces-
ta să mai fie nevoit să se deplaseze

la spital. În prezent, specialiştii pot
să facă deja, cu ajutorul noilor teh-
nologii, predicţii în legătură cu ce
se va întâmpla peste 20-30 de ani
din punctul de vedere al incidenţei
cirozei, spre exemplu.

„Când s-a descoperit penicilina
s-a spus: vom vindeca toate bolile
infecţioase şi acestea vor dispărea.

Iar penicilina a ajutat foarte mult.
A fost inventat apoi vaccinul îm-
potriva poliomielitei şi ultima
mare epidemie de poliomielită a
fost în anii ‘50. Practic, datorită
acestor tehnoprofeţii, poliomie-
lita a fost eradicată. Au fost voci
care au spus că dacă boala a fost
eradicată nu mai este nevoie de
vaccinare. Albanezii au făcut aşa
şi în urmă cu cinci ani au avut
un focar de poliomielită la adulţi
care s-a soldat cu 18 decese. S-
a dat un semnal de alarmă: nu
trebuie să ne jucăm cu focul. Aşa
au apărut o serie de tehnologii”,
a precizat medicul.
Rezistenţa la antibiotice
rămâne o problemă

Dr. Streinu-Cercel a lansat la
Craiova şi un avertisment. Re-
zistenţa la antibiotice este o pro-

blemă majoră de sănătate publică,
generată în mare măsură de utili-
zarea inadecvată a acestora. Spe-
cialistul a explicat, că această pro-
blemă este determinată de consu-
mul prea mare, care face ca bac-
teriile să dezvolte rezistenţă prin
mutaţii şi, în final, antibioticele să
nu mai fie active.

„Foarte important este că, în
momentul de faţă, avem probleme
cu rezistenţa la antibiotice. Între
2008 şi 2012 s-a pus pe piaţă un
singur antibiotic, iar zilele trecute
Margaret Chan, preşedintele Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a spus
că o să ajungem să murim dintr-o
simplă înţepătură. Evident că a
exagerat un pic, dar doar un pic.
Pentru că avem o problemă: anti-
biotice active nu prea mai sunt. Ce
facem noi în schimb? Dăm anti-
biotice, luăm antibiotice diminea-
ţa, la prânz şi seara”, a mărturisit
dr. Adrian Streinu-Cercel.

Dincolo însă de rezistenţa la
antibiotice, în România problemele
de sănătate publică rămân cele
date de sărăcie, lipsa igienei şi
aprovizionarea inadecvată cu apă
potabilă.

RADU ILICEANU
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Statisticile aratã cã, la nivel global, aproa-
pe un miliard de oameni trãiesc în condiþii
de subnutriþie, în timp ce resursele de apã
sunt în scãdere. Creºterea populaþiei lumii
ºi asigurarea accesului tuturor la nutriþie de-
centã necesitã adoptarea unor mãsuri ur-
gente, precum raþionalizarea consumului de
apã în agriculturã ºi industria alimentarã;
reducerea risipei de alimente – întrucât 30%
din produsele livrate la nivel mondial nu sunt
consumate, apa folositã pentru producerea
acestora fiind definitiv pierdutã. Este nece-
sarã, aºadar, o creºtere a producþiei însoþi-
tã de creºterea calitãþii alimentelor ºi de re-
ducerea consumului de apã; cultivarea unor
deprinderi nutriþionale sãnãtoase, cu accent
pe alimente produse cu consum mai mic
de apã, aratã specialiºtii.

Ziua Mondialã a Apei se sãrbãtoreºte pe
22 martie pe întreaga planetã, sub egida
Naþiunilor Unite, ºi evidenþiazã importanþa pe
care o are apa în viaþa de zi cu zi, ocazie cu
care Administraþia Bazinalã de Apã Jiu des-
fãºoarã o serie de acþiuni menite sã conºtien-
tizeze importanþa ºi ponderea pe care o are
apa în viaþa fiecãruia: acþiuni educative în
ºcoli ºi grãdiniþe, unde se vor prezenta fil-
muleþe cu poveºti despre apã, se vor orga-
niza concursuri de desene având ca temati-
cã Ziua Mondialã a Apei ºi se vor acorda

diplome, vor avea loc acþiuni de conºtienti-
zare a importanþei calitãþii apei ºi conservãrii
resurselor de apã la agenþii economici utili-
zatori de apã”, a declarat Cosmin Cãlin,
directorul ABA “Jiu”.

Ziua Porþilor Deschise la A.B.A. “Jiu”
Potrivit purtãtorului de cuvânt al ABA

“Jiu”, Camelia Bãrbuþu, întreaga sãptãmânã
va fi presãratã cu activitãþi educative. Ieri,
grupul ecologic de elevi din clasele I-IV,
coordonaþi de institutoarele Simona Filip ºi
Camelia Ionele, au susþinut o lecþie deschisã
la ªcoala nr. 12 “Decebal” din Craiova.
“Marþi (n.r. – astãzi), conducerea A.B.A. Jiu
organizeazã Ziua Porþilor Deschise. La se-
diul instituþiei sunt aºteptaþi elevii clasei a V-
a a din cadrul ªcolii nr. 29 “N. Romanes-
cu”, conduºi de profesoara de Biologie Ro-
dica Boldiºor. Elevii ce vor trece pragul A.-
B.A. Jiu vor participa la o serie de experi-
mente efectuate de specialiºtii Apelor Române
în laboratorul instituþiei. De asemenea, dupã
ce  biologii ºi chimiºtii A.B.A. Jiu vor încân-
ta elevii cu experimentele lor, copiii vor fi
angrenaþi într-o discuþie liberã despre apã”,
a precizat Camelia Bãrbuþu.

Bulzeºti, pe harta activitãþilor ecologice
Miercuri, specialiºtii A.B.A. Jiu vor fi pre-

zenþi la ªcoala Generalã nr. 36, la clasa in-
stitutorului Lucia Ciucu, unde va fi dezbãtu-
tã tema “Apã pentru hranã”. În aceeaºi zi,
specialiºtii A.B.A. “Jiu” vor poposi la ªcoala
cu clasele I-VIII “Marin Sorescu” din co-
muna Bulzeºti, elevii acestei ºcoli fiind an-
grenaþi încã de-acum doi ani de managerul
instituþiei, Adriana Bãrbuþu, în diverse acti-
vitãþi ecologice, în colaborare cu A.B.A.
“Jiu”. De altfel, anul acesta, institutoarele
Cristina Can, Monica Ilie, Denisa Seclãman
ºi învãþãtoarele Andreea Ungureanu ºi Sori-
na Dobrin au organizat cu elevii de la grãdi-
niþa ºi ªcoala Generalã “Marin Sorescu” din
Bulzeºti o serie de activitãþi care sã conºtien-
tizeze opinia publicã din localitate în privinþa
risipei resurselor preþioase de apã ºi a im-
portanþei lor pentru securitatea alimentarã ºi
implicit pentru sãnãtatea populaþiei.

Biblioteca Judeþeanã
susþine evenimentul

Joi, 22 martie 2012, reprezentanþii A.B.A.
Jiu vor sãrbãtori Ziua Mondialã a Apei la
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”. Aici, elevii de clasa a V-a, dar ºi stu-
denþii din anul I ai Facultãþii de Electrotehni-
cã din Craiova vor discuta despre produce-
rea necesarului zilnic de alimente, care im-
plicã o cantitate uriaºã de apã. Luni, 26 mar-
tie 2012, reprezentanþii A.B.A. “Jiu” vor sus-
þine o activitate educativã ºi la Penitenciarul
de Minori ºi Tineri Craiova.

Acþiuni speciale cu ocazia Zilei Mondia-
le a Apei organizeazã ºi subunitãþile din teri-
toriu ale A.B.A. “Jiu”, respectiv Sistemele
de Gospodãrire a Apelor Gorj ºi Mehedinþi.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Administraþia Bazinalã de Apã “Jiu” a demarat, ieri,
acþiunile dedicate Zilei Mondiale a Apei, care se sãrbã-
toreºte anual, la 22 martie. Evenimentele se vor desfã-
ºura pe parcursul  întregi i  sãptãmâni ,  sub s loganul
“Omenirea este însetatã din cauza nevoilor de hranã” .

Cinci zile de foc dedicate apeiCinci zile de foc dedicate apeiCinci zile de foc dedicate apeiCinci zile de foc dedicate apeiCinci zile de foc dedicate apei
ABA “Jiu” sãrbãtoreºte Ziua Mondialã a Apei

Agenþia Regionalã de Dez-
voltare ºi Centrul de Afaceri
2000 din Montana, Bulgaria
(partener principal) a implemen-
tat, în partneriat cu Asociaþia
Românã pentru Industria Elec-
tronicã ºi Software (ARIES) –
Filiala Oltenia, Patronatul Local
al Întreprinderilor Mici ºi Mij-
locii (PLIMM) Calafat, Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã,
Centrul de Afaceri ºi Camera de
Comerþ ºi Industrie Vidin din
Bulgaria, proiectul “Gãzduirea
unui mediu de afaceri – cea
mai scurtã cale spre dezvolta-
rea transfrontalierã”.

Ieri ,  a  avut loc la sediul
ARIES Oltenia, conferinþa de

presã ce marcheazã finalizarea
proiectului. Obiectivul general al
proiectului l-a reprezentat dez-
voltarea economicã susþinutã a
regiunilor transfrontaliere Mon-
tana – Vidin – Dolj, folosind
oportunitãþile regionale prin sus-
þinerea dezvoltãrii sectorului în-
treprinderilor mici ºi mijlocii.
Ing. Gabriel Vlãduþ (foto), ma-
nagerul de proiect, a precizat în
cadrul conferinþei de presã cã
principalele activitãþi ale proiec-
tului au fost reprezentate, pe de
o parte, de înfiinþarea a cinci cen-
tre de sprijin în afaceri în Mon-
tana, Berkovitsa, Vidin, Craiova
ºi Calafat, iar pe de altã parte,
de elaborarea unui studiu legat

de etapa curentã a sectoarelor
economice locale.

Ghid pentru investitori
„Tot la capitolul activitãþi am

punctat realizarea unui portal de
promovare ce conþine urmãtoare-
le informaþii: harta interactivã a
regiunii transfrontaliere, informaþii
despre aceste regiuni, ºi mã refer
aici la informaþii despre economie,
populaþie, analizã sectorialã, dar
ºi o bazã de date a IMM-urilor din
Bulgaria ºi România. Am organi-
zat  cinci misiuni de afaceri – trei
în Bulgaria ºi douã în România”,
a spus Gabriel Vlãduþ. S-au mai
organizat ºi desfãºurat pe par-
cursul celor doi ani cinci semi-
narii pentru participanþii din mi-
siunile de afaceri (“Marketing de
Export” ºi “Promovare ºi Publi-
citate”), precum ºi douã confe-
rinþe internaþionale. „ONG-ul pe
care îl reprezint, în parteneriat cu
celelalte asociaþii, a elaborat Ghi-
dul pentru investitori ce conþi-
ne informaþii despre regiunea de
nord-vest a Bulgariei ºi regiunea
de sud-vest a României, precum
ºi o serie de activitãþi de promo-
vare ºi vizibilitate. Beneficiarii
acestui proiect au fost reprezen-
tanþii a peste 600 de IMM-uri din
zona transfrontalierã Montana-
Vidin-Dolj ºi locuitorii din regiu-
nea transfrontalierã vizatã.

MARGA BULUGEAN

600 de IMM-uri interesate
de dezvoltarea transfrontalierã

Banca Naþionalã a României a
pus, de ieri, în circulaþie, în scop
numismatic, o monedã din argint
dedicatã Centenarului primei legi
moderne a paºapoartelor româ-
neºti, informeazã BNR. Tirajul
acestei emisiuni numismatice este
de 500 de bucãþi. Preþul de vânza-
re, exclusiv TVA, pentru moneda
din argint, inclusiv broºura de pre-
zentare, este de 345 de lei/bucatã.
Moneda are o valoare nominalã de
zece lei, formã rotundã, diametru
de 37 mm, greutate de 31,103 g ºi
cant zimþat. Aversul prezintã valoa-
rea nominalã „10 LEI” suprapusã
peste imaginea paºaportului actual;
o reprezentare stilizatã a ornamen-
telor din pagina de paºaport, în care
sunt integrate stema ºi numele þãrii;
în partea superioarã, anul de emisi-
une „2012”. Reversul redã în prim-
plan portretul regelui Carol I supra-
pus peste imaginea paºaportului
emis în timpul domniei sale ºi in-

scripþiile „PRIMA LEGE MODER-
NÃ  A  PAªAPOARTELOR” ºi
„CAROL I”; în plan secund, un frag-
ment din textul „Legii asupra paºa-
poartelor”, anul emiterii acesteia
„1912” ºi inscripþia „100 ANI”.

Monedele din argint, ambalate în
capsule de metacrilat transparent, vor
fi însoþite de broºuri de prezentare a
emisiunii numismatice, redactate în
limbile românã, englezã ºi francezã.
Broºurile includ certificatul de auten-
ticitate, pe care se gãsesc semnãtura
guvernatorului Bãncii Naþionale a Ro-
mâniei ºi cea a casierului central.
Monedele din argint dedicate Cente-
narului primei legi moderne a paºa-
poartelor româneºti au putere circu-
latorie pe teritoriul României. Pune-
rea în circulaþie, în scop numismatic,
a acestor monede din argint se reali-
zeazã prin sucursalele regionale Bu-
cureºti, Cluj, Iaºi ºi Timiº ale Bãncii
Naþionale a României.

MARGA BULUGEAN

BNR pune în circulaþie
o monedã din argint

Dedicatã Centenarului primei legi
moderne a paºapoartelor româneºti
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Prorectorul cu... problemeProrectorul cu... problemeProrectorul cu... problemeProrectorul cu... problemeProrectorul cu... probleme
MIRCEA CANÞÃR

Desemnarea prof. univ. dr. Cristiana
Nicola Teodorescu, decan al Facultãþii
de Litere, ca prorector al Universitãþii
din Craiova este, cel mult, o ºtire. ªi
aceea banalã. Dar banalitatea se dizolvã
în momentul în care se analizeazã con-
textul. Nu ne arogãm competenþa în a
discuta meritele profesionale, câte exis-
tã, avute în vedere la aceastã cooptare
în staff-ul de conducere al Universitãþii
din Craiova. Acroºãm, în schimb, ceea
ce este de domeniul evidenþei, circum-
scris dictonului „do ut des”, adicã tra-
ficului de influenþã în forma lui cristali-
nã. Doamna Cristiana Nicola Teodores-
cu       s-a vãzut rãsplãtitã cu un bonus
anticipat, în temeiul strãdaniilor depuse
„în campania electoralã” premergãtoa-
re scrutinului de desemnare a actualu-
lui rector, având rostul de „a rupe” cât
mai multe voturi din „bazinul” prof.
univ. dr. Nicu Panea, în principal cel al
Facultãþii de Litere, în favoarea contra-
candidatului acestuia, actualul rector,
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dãniºor. Cu
alte cuvinte, nu-l avea la pipotã pe co-

legul sãu, prof. univ. dr. Nicu Panea,
intelectual de þinutã categoricã. Nu dis-
cutãm aici imoralitatea unui asemenea
demers, fiindcã pierdem vremea. În opi-
nia noastrã, asemenea gesturi insalubre,
deloc academice, nu se fac. Sã mai adã-
ugãm ºi faptul cã voturile aduse în co-
ºul învingãtorului de prof. univ. dr. Cris-
tiana Nicola Teodorescu au avut valoa-
re dublã, ºi nu mai explicãm de ce. Pânã
la urmã, n-am avut nici un parti-pris cu
vreunul dintre candidaþi. Cã moralitatea
este infirmã în mediul academic craio-
vean, asta conteazã în mãsura în care o
debranºãm de la ceea ce trãim în gene-
ral, în municipiul Craiova. Doamna pro-
rector Cristiana Nicola Teodorescu are
însã o problemã care o vulnerabilizea-
zã. Una deloc minorã. ªi este vorba de
o acuzaþie de plagiat apãrutã într-un ziar
local. La acuzaþia respectivã, probatã aºa
cum se procedeazã, prin alãturarea tex-
telor din „Initiation a la semantique”,
care o are ca autoare, cu cele din car-
tea intitulatã „Precis de semantique
francaise”, aparþinând Marianei Tuþescu,

nu s-a fãcut vreun tapaj. Firesc. În me-
diul academic craiovean a vorbi despre
plagiat nu înseamnã altceva decât des-
chiderea unei cutii a Pandorei. Aºa cã
semnalul din cotidianul local n-a fost luat
în seamã de conducerea Universitãþii din
Craiova, iar prof. univ. dr. Cristiana Ni-
cola Teodorescu nu ºi-a pierdut vremea
pe vreun drept la replicã. Cartea publi-
catã a contat în dosarul alcãtuit pentru
obþinerea titlului de profesor universitar
ºi conducãtor de teze de doctorat. În
schimb, prin interesante jocuri de culi-
se, s-a ocupat, o vreme, de „imaginea”
Universitãþii. Soluþie „idealã”. Consolân-
du-se, probabil, cu gândul cã plagiatul la
români are tradiþie. ªi exemplele sunt lu-
minoase (Al. Piru din G. Cãlinescu; Eu-
gen Barbu din K. Paustovski; Ion Gheor-
ghe din Lao Tse ºi aºa mai departe), pânã
a se ajunge la plagiatul din medicina bu-
cureºteanã, de acum câþiva ani, asupra
cãruia a curs multã cernealã. Sigur acum,
marele Caragiale considera actul plagie-
rii ca pe ceva absolut firesc în actul cre-
aþiei. Dar comparaþia e ridicolã. Traficul

de influenþã în mediul universitar nu este
atât o abatere de la norme, cât o chestie
„în firea lucrurilor”, precum plagiatul,
privit cu bonomã resemnare sau poate
sarcasm amuzat, pânã la jovialitatea ires-
ponsabilã. Revenim. Nu intereseazã nici
funcþia de prorector, nemeritatã moral-
mente, deþinutã de prof. univ. dr. Cris-
tiana Nicola Teodorescu, nici acuzaþia de
plagiat, deloc firavã, pe care nu ºi-a re-
zolvat-o, adoptând un procedeu rebar-
bativ, de ºtergere a gradului de relevan-
þã. Cât de categoric se dovedeºte DEX-
ul din zilele noastre (avem în vedere
Dicþionarul Explicativ al Limbii Româ-
ne, Ed. Univers Enciclopedic, 1998, p.
801) nu mai menþionãm. E adevãrat,
francezii sunt, se pare, mai toleranþi, din
moment ce gãsim în Micul Larousse:
„piller les ouvrages d’autrui: plagier
un auteur”. Sau mai mulþi. Eroarea
domniei sale începe acolo când îºi în-
chipuie cã totul îi este permis ºi poate
încerca lecþii de dresaj în lumea univer-
sitarã. Sperãm sã nu fim nevoiþi sã re-
venim, mult mai aplecat.

Localitãþile din Dolj cu popula-
þie ºcolarã redusã nu sunt puþine.
La Gogoºu s-au înscris 3 copii în
clasa pregãtitoare ºi 4 la clasa I,
la Seaca de Pãdure sunt 6 înscriºi
la clasa pregãtitoare ºi 3 la clasa I,
la Mãceºu de Sus sunt 6 la clasa
pregãtitoare ºi 7 înscriºi la clasa I,
la Greceºti – 9 copii la clasa pre-
gãtitoare ºi 12 la clasa I, la Întor-
sura sunt 7 înscriºi la clasa pre-
gãtitoare ºi 12 la clasa I, la Cârna
sunt 6 la clasa pregãtitoare ºi 8 la
clasa I, iar la Greceºti sunt 13 la
clasa pregãtitoare ºi 12 la clasa I.
ªi exemplele de acest gen pot con-
tinua. Numãrul mic de copii s-a
vãzut de la recensãmântul reali-
zat în luna februarie de cadrele di-
dactice. Cu toate acestea, iniþiati-
va de a crea aceastã formã de
ºcoalã timpurie, criticatã intens de
cadrele didactice, în special pen-

„Pregãtitoarea” se împotmoleºte la þarã:

Prima etapã de înscrieri în clasa pre-
gãtitoare, în care copiii s-au înregistrat
la ºcoala de circumscripþie, s-a finalizat,
iar rezultatele aratã faptul cã în mediul
rural aceastã clasã ridicã probleme.
Populaþia ºcolarã este scãzutã ºi în mul-
te situaþii sunt mai puþin de zece elevi în-
matriculaþi, ceea ce nu oferã posibilita-
tea de a crea o clasã funcþionalã. Co-
piii trebuie însã trimiºi la ºcoalã dacã au
6 ani împliniþi. În aceastã situaþie, auto-

ritãþile spun cã singura soluþie ar fi învã-
þãmântul la simultan prin crearea unui
efectiv mixt de elevi de grupã pregãti-
toare cu elevi de clasa I. ªi aºa sunt si-
tuaþii în care efectivele minime de 25 de
elevi nu se realizeazã. În plus, stilurile de
predare nu sunt compatibile. Spre deo-
sebire de ºcolarii de clasa I, cei de la
pregãtitoare nu vor primi note ºi nu vor
avea nici manuale. Programa pentru ei
solicitã învãþare prin joacã.

tru lipsa de finanþare, nu a fost
opritã. Procedurile continuã, fãrã
a avea însã trasate linii educaþio-
nale clare. De exemplu, cum va
preda un dascãl la o clasã în care
jumãtate sunt elevi cu abecedare
ºi jumãtate elevi de clasã pregãti-
toare care au programã cu alt tip
de educaþie, cu reguli de compor-
tare în societate.

Astãzi începe a doua
etapã de înscrieri

Astãzi începe cea de-a doua
etapã de înscrieri la clasa pregã-
titoare ºi clasa I, ce se desfãºoa-
rã în perioada 20-27 martie, pen-
tru înmatricularea copiilor ce pro-
vin din alte circumscripþii. Aceas-
ta va fi exploatatã din plin de pã-
rinþii care au alte opþiuni. ªi uni-
tãþile de învãþãmânt mai au locuri
disponibile. „La nivelul judeþului
Dolj s-au înscris 2.655 de copii
la clasa pregãtitoare ºi 4.045 la
clasa I. În total sunt 6.700 de co-
pii înscriºi din 9.617 recenzaþi.
Pentru cea de-a doua etapã de în-
scrieri sunt disponibile 1.808 lo-
curi la clasa pregãtitoare ºi 1.913
la clasa I pentru elevii din afara
circumscripþiei. Locurile copiilor
din circumscripþie sunt pãstrate de
ºcoli pentru cea de-a treia etapã,

pentru a avea posibilitatea sã se
întoarcã la ºcoala de care aparþin
dacã cererile depuse în a doua eta-
pã vor fi respinse”, a precizat in-
spectorul ºcolar Cerasela Cremene.

Pentru aceastã etapã, locuri li-
bere sunt ºi la ºcolile centrale.

Opt localitãþi au zero
copii la clasa pregãtitoare

În opt localitãþi din judeþul
Dolj proiectul clasei pregãtitoare
nici nu poate fi pus în practicã.
Populaþia ºcolarã nu existã. Este
cazul unitãþilor de învãþãmânt de
la Galiciuica, Coþofenii din  Faþã,
Carpen, Cârcea, Dioºti, Pleºoi,
Vela, Teasc.

Formaþia “Modern Dance”
de la Palatul Copiilor din Cra-
iova, formatã din 21 de co-
pii cu vârste cuprinse între
5 ºi 9 ani, condusã de profe-
sorul Ana-Maria Traºcã, a
obþinut locul I la turneul
ESDU Dancestar Romania
Open 2012, ce s-a desfãºu-
rat în Capitalã, pe 17 martie
a.c., la Palatul Naþional al Co-
piilor. Astfel, formaþia din
Bãnie merge la marea finalã
ESDU Dancestar World
Dance Masters 2012, care
va avea loc în perioada 16-
20 mai 2012 în Laguna Re-
sort din Croaþia.

Competi þ ia naþionalã
ESDU Dancestar Romania

“Modern Dance” din Craiova merge
la Campionatul Mondial de Dans

Astfel, la Colegiul Naþional „Carol I”
din Craiova sunt 87 de locuri la
clasa pregãtitoare ºi 75 la clasa I,
la Colegiul Naþional „Elena Cuza”
sunt 35 de locuri la clasa pregãti-
toare ºi 55 la clasa I ºi la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” sunt 56
de locuri la clasa pregãtitoare ºi 100
la clasa I. De asemenea, ªcoala nr. 2

„Traian” are 17 locuri la clasa pre-
gãtitoare ºi 74 de locuri la clasa I,
iar la ªcoala nr. 22 „Mircea Elia-
de” din Craiova sunt 26 la clasa pre-
gãtitoare ºi 39 la clasa I. Pentru
aceastã etapã, ºcolile se aºteaptã la
un numãr mare de cereri ºi au im-
pus propriile criterii de selecþie.

CARMEN RUSAN

Open 2012 a fost una acer-
bã, cu foarte mulþi dansatori
dornici sã câºtige titlul de
campion mondial. Drept do-
vadã, în acest sezon s-a în-
scris un numãr considerabil
de formaþii – 208 echipaje
ºi 900 de copii, cu coregra-
fii deosebite, ce au asigurat
un spectacol ºi o experienþã
unice.

Alte douã formaþii din ca-
drul Palatului Copiilor din
Craiova vor participa cu pa-
tru dansuri de genuri diferite
la Festivalul Internaþional de
Dans “River Dance” din Bul-
garia, care va avea loc în data
de 7 aprilie 2012.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Povestea cutremurãtoare a unui
medic sirian, stabilit la Craiova,
spusã ieri, cu lacrimi în ochi, de-
spre clipele de coºmar prin care
trec conaþionalii sãi din Siria, m-a
fãcut sã-mi reamintesc momente-
le triste ale Revoluþiei din Decem-
brie 1989. Dar sirienii stabiliþi în
România nu sunt indiferenþi la pro-
blemele celor rãmaºi acasã, la Da-
masc, la Homs sau în orice altã
localitate sirianã, greu încercatã.

Acesta este motivul pentru care
sirienii din România s-au reunit
într-o comunitate inimoasã, „Co-
munitatea Sirianã Liberã din Ro-
mânia”, ºi împreunã cu ceilalþi si-
rieni stabiliþi în marile capitale eu-
ropene au înfiinþat un comitet de
întrajutorare, care, periodic, se
organizeazã ca la carte ºi le duc
confraþilor din Siria ajutoare uma-
nitare: alimente, medicamente,
bani, saci de dormit, pãturi etc.

Medicamente ºi aþã chirurgica-
lã pentru sirienii rãniþi

Peste 500 de sirieni din întrea-
ga Europã s-au întâlnit în locali-
tatea Keles din Turcua, unde ºi-
au instalat tabãra, pânã duminicã,
18 martie. Din România au fost
50 de sirieni, iar din Craiova, în
jur de zece. „Am fost plecat timp
de o sãptãmânã cu un convoi
umanitar, alãturi de alþi sirieni din
Craiova ºi din alte oraºe impor-
tante din România. Scopul nostru
este sã ducem la familiile nevoia-
ºe din Siria ajutoare. Le-am dus
medicamente ºi aþã chirurgicalã,
pentru cã sunt foarte mulþi rãniþi.
Avem rude în suferinþã. Sunt ope-
raþi ºi au nevoie de medicamente.
Este un genocid. Am ajuns pânã
la graniþa dintre Turcia ºi Siria,

dar Serviciile de Securitate sirie-
ne nu ne-au permis intrarea în þara
natalã, în Siria. Nu este pentru
prima oarã. Acest lucru s-a întâm-
plat de fiecare datã când am vrut
sã ajungem acolo. Numai cã de
aceastã datã a fost cu totul altce-
va. Am mers paralel cu graniþa
Siriei, cam 500 de kilometri. Am
fãcut cu totul peste 4.500 de ki-
lometri, am ajuns atât de aproape

de oraºul meu natal. Cu toate
acestea, nu am putut sã-mi vãd
familia, sã mi-o strâng în braþe,
pentru cã nu am fost lãsat sã in-
tru în Siria. Este devastator. Am
fost la 30 de kilometri de casa mea
ºi la un metru de sârma ghimpa-
tã, care traseazã graniþa dintre
Turcia ºi Siria. Nu pot sã vã
transmit în cuvinte ceea ce am
simþit atunci... Am lãsat ajutoa-
rele la un metru de graniþã, la re-
fugiaþi, sper sã le fie de ajutor.
Nu ne vom opri aici, nu îi vom
uita ºi îi vom ajuta cu tot ceea ce
putem ºi noi...”, a spus, cu la-
crimi în ochi, dr. Ahmad Chawi.

MARGA BULUGEAN

La nivelul MAE au fost înregistraþi 247 de cetãþeni români (ºi familiile
lor), dintre care 19 la Departamentul Consular ºi 228 la Ambasada Ro-
mâniei la Damasc. Cetãþenii români aflaþi în Siria sunt sfãtuiþi sã se înre-
gistreze în Registrul Unic al Ambasadei României la Damasc pentru asis-
tenþã consularã, pentru a fi în permanenþã informaþi în legãturã cu posi-
bilitãþile de asistenþã ºi cu evoluþia situaþiei din zonã.

Fundaþia „Cuvântul care zideº-
te”, patronatã de Mitropolia Olte-
niei, a virat, ieri, în contul elevei
Oana Neacºu, bolnavã de leuce-
mie, bani adunaþi în campania
umanitarã “Dar cu drag de mãrþi-
ºor”, care s-a desfãºurat în perioa-
da 8 februarie – 13 martie a.c.. În
cadrul acestei acþiuni, elevii de la
ºcolile din Craiova au confecþio-
nat mãrþiºoare, au pictat icoane ºi
vase de lut, pe care le-au donat
fundaþiei, spre a fi vândute.

Scopul campaniei a fost de a
strânge fonduri pentru a o ajuta
pe Oana Neacºu, elevã în clasa a
IX-a la Colegiul Naþional „Carol
I”, care anul trecut a fost diagnos-
ticatã cu leucemie acutã mielo-
blasticã. Eleva se aflã internatã la
o clinicã din Israel ºi are nevoie urgentã
de un transplant medular allogeneic. Cos-
tul tratamentului este de 136.000 de euro,
sumã pe care familia Oanei nu-ºi poate
permite sã o achite.

«În cadrul acestei campanii s-au adu-

7.000 de lei, adunaþi în campania umanitarã
pentru eleva bolnavã de leucemie

Cei care doresc sã o ajute în continuare
pe Oana Neacºu  pot face donaþii în contul
Fundaþiei „Cuvântul care zideºte” RO74
RNCB 0140 0184 5689 0003.

nat 9.000 de lei, dintre care 7.000 de lei
vor fi donaþi pentru eleva Colegiului „Ca-
rol I”, diagnosticatã cu leucemie. Restul
de bani va fi folosit pentru pictarea Sec-
þiei de Chirurgie Pediatricã de la Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Craiova», a de-
clarat Cristina Stamatoiu, director exe-
cutiv al Fundaþiei „Cuvântul care zideº-
te”. Familia Oanei Neacºu spune cã, pe
lângã aceºti bani, în contul elevei sunt la
acest moment aproximativ 70.000 de
euro. „Sunt bani donaþi de persoane fizi-
ce, societãþi comerciale. Le mulþumim ce-
lor care ne-au fost alãturi. Chiar dacã este
pe patul de spital, Oana le este recunos-
cãtoare”, a declarat Eugenia Neacºu (62
de ani), bunica Oanei Neacºu.

ALINA DRÃGHICI

Cristina
Stamatoiu,
director executiv
al Fundaþiei
“Cuvântul care
zideºte”, cu douã
dintre icoanele
pictate ºi donate
de elevii din
ºcolile craiovene

În calitate de beneficiar al proiectului
“SOCIAL – Strategia de ocupare ºi ca-
lificare prin învãþare ºi activitãþi pen-
tru libertate”, POSDRU/69/61/S/32801,
derulat de Administraþia Naþionalã a Pe-
nitenciarelor, Federaþia Filantropia ºi Pa-
triarhia Romanã, Asociaþia “Vasiliada” a
finalizat, la sfârºitul lunii februarie a.c.,
activitatea de evaluare ºi consiliere so-
cio-profesionalã a celei de-a patra gru-
pe de beneficiari care au participat la
cursuri de formare profesionalã în do-
meniul panificaþiei.

Astfel, la începutul lunii martie, prin
intermediul Punctului de informare ºi
sprijin pentru persoanele anterior aflate
în detenþie, a fost demaratã activitatea
de mentorat pentru 12 dintre deþinuþii eli-
beraþi din Penitenciarul Craiova, care au
beneficiat de cursuri de formare profe-
sionalã în perioada septembrie-decembrie
2011. În beneficiul acestora se deruleazã
în prezent activitãþi de consiliere socialã,
psihologicã, orientare profesionalã ºi me-
diere pentru obþinerea unui loc de muncã.

Foºtii deþinuþi, consiliaþi în vederea
obþinerii unui loc de muncã

Asociaþia „Vasiliada” le oferã foºtilor deþinuþi consiliere
socialã, psihologicã, orientare profesionalã ºi mediere pentru

obþinerea unui loc de muncã.

Proiectul “SOCIAL – Strategia de
ocupare ºi calificare prin învãþare ºi ac-
tivitãþi pentru libertate” este implemen-
tat cu sprijinul unor instituþii de profil

din zonã (primãrii, ONG-uri, fime)
ºi are drept scop reinserþia socio-
profesionalã a foºtilor deþinuþi. Sco-
pul proiectului este diminuarea ine-
galitãþii de ºanse a persoanelor pri-
vate de libertate ºi a foºtilor deþinuþi,
în tranziþia lor de la penitenciar la
viaþa socialã ºi de muncã. Obiective-
le urmãrite sunt: promovarea de mo-
dele alternative de sprijinire a ocupã-
rii ºi de dezvoltare de servicii pentru
integrarea în muncã; dezvoltarea an-
gajabilitãþii în entitãþi ale economiei
sociale; generarea de locuri de mun-
cã flexibile ºi inovative.

ALINA DRÃGHICI

Asociaþia „Vasiliada” organizeazã astãzi,
la ora 10.30, o masã rotundã cu tema
“Parteneri sociali în reþeaua de suport
pentru reintegrarea socialã a persoanelor
eliberate din sistemul de detenþie”. Eve-
nimentul se desfãºoarã în sala de confe-
rinþe a Centrului Social „Mitropolit Firmi-
lian” din strada „Mitropolit Firmilian” nr.
10, din Craiova. În cadrul întâlnirii, se va
semna Protocolul de cooperare al Reþelei
de suport în domeniul promovãrii econo-
miei sociale pentru facilitarea reintegrãrii
sociale a persoanelor eliberate din siste-
mul de detenþie. Semnatarii acestui proto-
col sunt zece instituþii ºi organizaþii non-
guvernamentale care activeazã în dome-
niul social ºi care sunt interesate sã cola-
boreze pentru sprijinirea acestei categorii
sociale dezavantajate.

Foºtii deþinuþi, consiliaþi în vederea
obþinerii unui loc de muncã
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Filarmonica „Oltenia” vă inv ită
astăzi, ora 19.00, la un recital susţi-
nut, în cadrul stagiunii de muzică de
cameră a Filarmonicii „Oltenia”, de
Takashi Shimizu, din Japonia (vioa-
ră), Anton Nicules cu (violoncel) şi
Mihai Ungureanu (pian). În program:
Eugene Ysaye – Sonata pentru vioa-
ră solo, op. 27, nr. 2 „Jacques Thi-
baud”; Felix Mendelssohn-Barthol-
dy – „Lied ohne Worte” („Cântec
fără cuvinte”) în Re major pentru
vio loncel şi p ian, op. 109; Franz
Liszt – Gaspar Cassadó – „Liebes-
traum” („Vis de iubire”) pentru vio-
loncel şi pian; Pablo de Sarasate –
Zapateado pentru violoncel  şi
pian; Franz Schubert – Trio nr. 1 în
Si bemol major pentru vioară, vio-
loncel şi pian, D. 898, op. 99.

Născut în oraşul Yokosuka, Ta-
kashi Shimizu – graţie palmaresului
competiţional de excepţie –, a obţi-
nut, la 17 ani, o bursă de studii la
University  of Southern California,
unde a beneficiat de îndrumarea re-
putatului violonist Jascha Heifetz. Pe
parcursul anilor de formare profesio-
nală a participat la prestigioase com-
petiţii internaţionale („Jacques Thi-

E d i t u r a
„Aius”, revista
„Mozaicu l” ş i
Adunarea pen-
tru Filosofie or-
gan izează as -
tăzi, ora 17.00, la
Casa de Cultură
„Traian Deme-
trescu”, lans a-
rea cărţii „Filo-
sofia chiriaşu-
lui grăbit”, de
Lorena Stupa-
ru. Alătu ri de
carte şi de au-
toare vor fi lect.
un iv. d r. Viorel
Ghenea, d rd .
Luiza Mitu, prep. drd. Ionuţ Rădui-
că, asist. univ. dr. Cristinel Trandafir
şi Xenia Karo-Negrea. Provocaţi de
carte, tinerii filosofi vor conduce o
dezbatere pe tema „Ce înseamnă că
eşti acasă?”.

După cum precizează ed ito ru l,
«volumul „Filosofia  chiriaşului
grăb it” grupează o serie de s tudii
şi eseuri pe teme filosofice şi esteti-
ce a căror unitate se regăseşte (mai
mult  sau mai puţin  direct ) în no ţiu-
nea de locu ire plurală şi culturală a
lumii. Numai omului îi este dat  să
locuiască, şi aceasta pentru că nu-
mai el îşi creează locuirea, în timp ce

Recital de vioară, violoncel şi pian

Instituţiile şi companiile de teatru
pentru copii din peste 80 de ţări ale
lumii sărbătoresc, astăzi, împreună cu
publicul, Ziua Internaţională a Te-
atrului pentru Copii şi Tineret. Sunt
create evenimente speciale precum
spectacole tematice, ateliere, wor-
kshop-uri, repetiţii deschise pentru
public, expoziţii, lecturi publice, Ziua
Porţilor Deschise pentru toţi iubito-
rii de teatru, copii, adolescenţi, pă-
rinţi, bunici sau profesori.

«Vă invit să celebrăm împreună
această zi, să deschidem porţile in-
stituţiilor pe care le reprezentăm tu-
turor celor care iubesc teatrul, să le
dezvăluim tainele, mirajul, frumuse-
ţea, istoria şi importanţa acestei arte,
rolul ei în societate şi în dezvoltarea
armonioasă a copiilor noştri», spune
Călin Mocanu, preşedinte ASSITEJ
România. Asociaţia Internaţională a
Teatrelor pentru Copii şi Adolescenţi

20 martie, Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Tineret

La Teatrul „Colibri” nu e
sărbătoare. O fi rost de parastas?

Artişti păpuşari şi mânuitori de marionete din întreaga lume vor sărbători
mâine, 21 martie, Ziua Internaţională a Marionetiştilor – ocazie de a focaliza
atenţia comunităţii artistice internaţionale, a tuturor instituţiilor şi a publicului,
în general, asupra marionetei, a creativităţii şi inventivităţii ei. Ziua a început
să fie celebrată în urma deciziei Consiliului General al Uniunii Internaţionale a
Artiştilor Marionetişti (UNIMA), reunit în iunie 2002, la Atlanta.

De asemenea, peste o săptămână, mai precis pe 27 martie (data deschi-
derii stagiunii la Teatrul Naţiunilor din Paris), va fi marcată Ziua Mondială
a Teatrului, care celebrează, încă din 1962, forţa acestei arte de a reuni
oamenii şi de a-i face să mediteze la posibilitatea de a contribui la înţelege-
rea şi pacea între popoare. În fiecare an, o personalitate este invitată să-şi
comunice gândurile sale despre teatru şi pacea între popoare. Anul aces-
ta, Mesajul Internaţional îi aparţine actorului, producătorului şi regizoru-
lui american John Malkovich, care salută aniversarea a 50 de ani de la
prima Zi Mondială a Teatrului. Mesajul său va fi tradus în peste 20 de limbi
şi va fi citit în faţa a zeci de mii de spectatori înaintea reprezentaţiei din ziua
respectivă în teatrele din lumea întreagă.

(ASSITEJ) este cea căreia îi aparţine
iniţiativa introducerii acestei zile, încă
din anul 2001, în calendarul sărbăto-
rilor culturale internaţionale, cu sco-
pul de a atrage atenţia unui public
cât mai numeros asupra artei teatrale
dedicate copiilor şi adolescenţilor.

Invitaţia este valabilă, desigur, şi
pentru Teatrul pentru Copii şi Tine-
ret „Colibri”, dar, dragi craioveni, nu
vă grăbiţi într-acolo, căci instituţia o
ignoră astăzi cu desăvârşire! O avea
motive întemeiate managerul Bercea-
nu Doina Rodica... Recent reconfir-
mată pe post, printr-un concurs con-
troversat, dar având în coastă con-
testaţia contracandidatului Remus
Bogdan Vlăsceanu , poate încă mai
numără sutimile care o departajează
de acesta: să fie 21, cum s-a afişat
iniţial pe site-ul Primăriei Craiova, să
fie 32, cum s-a anunţat ulterior...?

Sau poate nu primeşte oaspeţii fi-

indcă nu e dat cu mătura, încă, prin
sediul teatrului, din strada „Împăra-
tul Traian” nr. 28-30, unde în hala care
adăposteşte decorurile, ca şi în curte
şi în birouri, domneşte vraiştea. Şi de
unde, din păcate, lipseşte tocmai o
scenă pentru prezentarea spectaco-
lelor. Dar, de şase ani încoace, asta a
fost o grijă minoră a managerului.

Sau poate Berceanu Doina Rodi-
ca pregăteşte parastasul de nouă zile
pentru ieşirea sufletului bietei mâţe
pe care a găsit-o decedată în condiţii
suspecte în ograda sa, vineri până-n
amiază, când i-am făcut o vizită ino-
pinată la sediul instituţiei! „Of, toc-
mai azi te găsişi să mori aci!”, şi-a zis
managerul, ocolind-o oripilată şi gân-
dind îngrijorată: „Oare cine o fi arun-
cat pisica moartă în grădina mea?”.
Părerea noastră? Nimeni, era acolo şi
este dovada evidentă a felului în care
ştiţi să vă gospodăriţi!

Faptul că Teatrul pentru Co-
pii şi Tineret „Colibri” ignoră
astăzi Ziua  Internaţională a
Teatrului pentru Copii şi Ti-
neret demonstrează – încă o
dată, dacă mai era nevoie – că
altele sunt preocupările mana-
gerului Berceanu Doina Rodi-
ca, nicidecum dezvoltarea şi di-
versificarea activităţii culturale.
Obiective, de altfel, prevăzute
în Regulamentul de organizare
şi funcţionare al teatrului, ca şi
creşterea vizibilităţii instituţiei,
consolidarea şi extinderea ga-
mei de servicii oferite ş.a.

baud”, „Carl Flesch”, „Queen Elisa-
beth”), unde s-a clasat printre câşti-
gătorii celor mai valoroase premii. De-
a lungul carierei artistice a întreprins
turnee în Japonia, România, Ucraina,
Coreea de Sud şi Italia. În prezent,

desfăşoară şi o intensă activitate di-
dactică, la Universitatea Naţională de
Muzică şi Arte Frumoase din Tokyo.

Violoncelist „de excepţie, cu o teh-
nică desăvârşită şi profundă sensibi-
litate” (Mstislav Rostropovici), Anton
Niculescu a absolvit cu rezultate de
excepţie Conservatorul din Bucureşti
(clasa prof. George Iarosevici). Palma-
resul său competiţional numără impor-
tante premii obţinute la concursurile
de specialitate. A început o intensă
activitate concertistică, în paralel ocu-
pând posturi de mare prestigiu (pre-
cum cele de prim-violoncelist al Tea-
trului „La Scala” din Milano şi la „Te-
atro Comunale” din Florenţa). Datori-
tă talentului său de excepţie, sensibi-
lităţii, muzicalităţii, tehnicii strălucitoa-
re şi seriozităţii sale, numele lui Anton

Niculescu s-a impus din ce în ce mai
mult în viaţa muzicală, astfel că este
invitat să concerteze frecvent pe sce-
ne de mare renume din Europa, Asia,
America de Sud, America de Nord şi
Africa. Face parte din renumite for-
maţii camerale, susţine cursuri de mă-
iestrie, iar din 1996 este solist concer-
tist al Filarmonicii din Braşov. Valoro-
sul instrument pe care cântă datează
din 1709, având celebra marcă „Pie-
tro Guarnierius – Mantova”.

Solist concertist  al Filarmonicii
„Oltenia”, pianistul Mihai Ungurea-
nu a absolvit cursurile Academiei de
Muzică din Capitală, beneficiind de
îndrumările reputaţilor muzicieni Dan
Grigore şi Ioana Minei. În ipostazele
de solist, interpret de muzică de ca-
meră şi acompaniator, a concertat în
centre culturale renumite din Euro-
pa, America şi spaţiul asiatic (Japo-
nia, Coreea de Sud, Republica Isla-
mică Iran). Este laureatul mai multor
competiţii naţionale şi a fost distins
cu  Premiul ATM (Premiu l Crit icii
Muzicale / 1986). A fost director ge-
neral (în perioadele 1990-2000 şi 2003-
2009) şi director artistic (2000-2003)
al Filarmonicii „Oltenia”.

Se lansează
„Filosofia chiriaşului grăbit”

Adunarea Pentru Filosofie (APF) este constituită din studenţi, absol-
venţi, prieteni şi admiratori de toate vârstele ai Filosofiei. Gruparea orga-
nizează „Întâlnirile Adunării pentru Filosofie”, la fiecare două săptă-
mâni, sâmbăta, începând cu ora 17.00. Un alt proiect în desfăşurare este
„Pagina de sâmbătă seara”. Tinerii distribuie în spaţiul public pagini
tipărite cu fragmente semnificative din lucrări filosofice şi literare. Pentru
mai multe in formaţ ii: ht tp:/ /b log .adunareapen trufilosofie.ro  sau
http://www.adunareapentrufilosofie.ro.

alte vieţuitoare se adăpostes c sau
se ascund».

Lorena Stuparu (n . 1962) es te
cercetător ştiinţific la  Institutul de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţio-
nale al Academiei Române (Bucu-
reşti). Este membră a Societăţii Inter-
naţionale „Toma d’Aquino”, secţia
română (din 2007), şi membră a So-
cietăţii Române de Filos ofie (d in
2009). A efectuat mai multe stagii de
cercetare în străinătate (Paris, Bru-
xelles, Praga, Moscova), iar în pre-
zent participă la un program postdoc-
toral la Facultatea de Ştiinţe Politice
a Universităţii din Bucureşti.
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Duminicã, 18 martie a.c.,
Joachim Gauk (foto) a devenit
al 11-lea preºedinte al Germa-
niei. La o lunã dupã demisia lui
Christian Wulf (CDU), acuzat
de favoritisme în cadrul func-
þiei deþinute anterior, Joachim
Gauk (72 de ani), pastor origi-
nar din ex-RDG, a fost investit
în onorifica ºi importanta dem-

nitate. Un colegiu electoral for-
mat din 1.240 de persoane, de-
putaþi ºi delegaþi speciali, pro-
veniþi din landurile Germaniei,
s-a pronunþat, duminicã. Gauk
a fost susþinut de CDU/CSU,
Partidul Liberal, SPD (social-
democraþii) ºi Partidul Verzilor,
care au dispus de 1.116 delegaþi,
faþã de numai 124 câþi a avut

stânga radicalã (Die Linke),
care a susþinut-o pe Beate Klar-
sfeld, încât rezultatul n-a lãsat
nici o urmã de îndoialã. Joachim
Gauk ºi-a fãcut o excelentã
campanie, având susþinerea de-
claratã a marilor partide germa-
ne, în timp ce candidatura doam-
nei Beate Klarsfeld a provocat
unele polemici. Locuind în Fran-
þa ºi declarându-se susþinãtoa-
re a lui Nicolas Sarkozy, în timp
ce Die Linke îl susþine pe Jean
Luc Melenchon, a primit ajuto-
rul autoritãþilor est-germane
pentru a denunþa, în 1968, tre-
cutul nazist al cancelarului Kurt
Georg Kiesinger, în cadrul unei
vânãtori de naziºti. Prin înves-
tirea lui Gauk ca preºedinte al
Republicii, germanii doresc sã
onoreze un apãrãtor al dreptu-
rilor omului, care, fãrã sã fi fost
unul dintre cei mai înverºunaþi
adversari ai dictaturii comunis-
te, a avut întotdeauna o atitudi-
ne demnã ºi curajoasã în faþa
autoritãþilor din ex-RDG. Dupã
reunificarea din 1989 el a fost
acela care a primit misiunea de-
licatã de a gestiona, timp de
zece ani, arhivele STASI (poli-

þia politicã din Germania de Est),
permiþând þãrii întoarcerea unei
pagini a unui trecut, fãrã a-i exo-
nera de rãspundere pe foºtii res-
ponsabili comuniºti. Pentru
acest pastor care, copil fiind, ºi-
a vãzut tatãl trimis în Gulag, în
Siberia, libertatea este o valoa-
re cardinalã. Multe dintre inter-
venþiile sale au fost criticate de
stânga germanã. Gauk este pri-
mul german originar din RDG
care ocupã aceastã funcþie
prestigioasã. Simbolistica de-
semnãrii sale este puternicã,
într-o þarã în care, cu excepþia
notabilã a Angelei Merkel, nici
un alt lider politic sau economic
nu provine din Germania de Est.
Desemnarea sa va contribui la
unificarea mai puternicã a þãrii,
cu discrepanþe între landurile
din fostul RDG ºi cele din fos-
tul RFG. Un studiu public la 14
martie fãcut de Universitatea
din Duisburg, demonstreazã cã
salariul mediu este, în continua-
re, mai mic în est decât în vest,
ca sã nu mai vorbim de numã-
rul angajaþilor cu salarii mult mai
mici faþã de cei care lucreazã
în landurile din vest.
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Rusia vrea ca trupele NATO sã
rãmânã în Afganistan pânã când
aceastã þarã va fi în mãsurã sã îºi
garanteze propria securitate, a de-
clarat ministrul de Externe, Serghei
Lavrov, pentru postul de televiziu-
ne afgan Tolo News. „Prezenþa
forþei de stabilizare internaþionalã
în Afganistan este guvernatã de un
mandat al Consiliului de Securitate
al ONU. Acest mandat este clar.
(...) Toatã lumea înþelege cã la re-
tragerea (acestei forþe), Guvernul
afgan trebuie sã fie în mãsurã sã
apere legea sã menþinã ordinea ºi
sã facã faþã tuturor problemelor
legate de securitatea þãrii”, a de-
clarat Lavrov. Coaliþia condusã de
SUA a decis sã îºi retragã trupele

Trupele NATO trebuie sã rãmânã
în Afganistan pânã la securizarea þãrii

Un bãrbat a deschis focul,
ieri-dimineaþã, asupra unui grup
de pãrinþi ºi copii, în faþa
colegiului evreiesc Ozar Hatora
din Toulouse. Patru persoane,
din care trei copii, au fost ucise
în atac, comis în jurul orei
08.00 (09.00 ora României), a
declarat procurorul Michel
Valet. Bãrbatul care a deschis
focul ar putea fi acelaºi cu cel
care a împuºcat mortal trei
militari, sãptãmâna trecutã, la
Toulouse ºi Montauban, susþine
poliþia, citatã de „Le Figaro”, în
ediþia electronicã. Fiica directo-
rului ºcolii se aflã printre rãniþi,
potrivit unuia dintre pãrinþi,
Charles Ben Semoun. Presupu-

Patru morþi într-un atac la un
colegiu evreiesc din Toulouse

sul autor a fugit la bordul unui
scuter negru, potrivit martorilor
oculari. Poliþia a declarat cã
arma folositã este un 11.43, de
acelaºi calibru cu cea utilizatã
de bãrbatul care a ucis trei
militari sãptãmâna trecutã, la
Toulouse ºi Montauban. Israelul
s-a declarat „îngrozit” de acest
caz. „Suntem îngroziþi de acest
atac ºi avem încredere în
autoritãþile franceze, care vor
elucida în totalitate aceastã
dramã ºi îi vor trimite pe cei
care se fac vinovaþi de aceste
crime în faþa justiþiei”, a
declarat, pentru AFP, purtãtorul
de cuvânt al Ministerului de
Externe, Yigal Palmor.

pânã la sfârºitul lui 2014. În ace-
laºi timp, SUA încearcã sã nego-
cieze amplasarea unor baze perma-
nente americane în Afganistan,
dupã 2014, printr-un parteneriat
strategic pe termen lung. „Dacã
aveþi nevoie de o prezenþã militarã,
atunci continuaþi sã executaþi man-
datul Consiliului de Securitate.
Dacã nu vreþi sã puneþi în aplicare
acest mandat sau vã gândiþi cã aþi
fãcut-o deja, dar cã vreþi sã am-
plasaþi sau sã pãstraþi baze milita-
re, acest lucru nu mi se pare foar-
te logic. Noi vrem sã înþelegem
motivele unei astfel de opþiuni. Noi
nu credem cã acest lucru va fi util
pentru stabilitatea regiunii”, a de-
clarat ministrul rus de Externe.

Presa germanã remarcã faptul cã Angela
Merkel (foto) a fost sincer deranjatã de fap-
tul cã Nicolas Sarkozy a uitat sã o mai invite
la un miting electoral, aºa cum conveniserã
împreunã. Dacã Angela Merkel încã nu s-a
decis sã-i întoarcã spatele, potrivit hebdoma-
darului „Der Spiegel”, ºi-a exprimat totuºi
nemulþumirea în faþa consilierilor sãi apro-
piaþi. La începutul lunii februarie, cancelarul
german fãcuse publicã susþinerea sa pentru
preºedintele-candidat Nicolas Sarkozy, cu
ocazia unui Consiliu al Miniºtrilor franco-ger-
mani, de la Paris, declarând: „Îl susþin pe
Nicolas Sarkozy pe toate planurile, pentru cã
facem parte din partide prietene”. Dacã nu
se poate vorbi de un divorþ la nivelul cuplului
franco-german, comportamentul lui Sarkozy
este considerat „puþin elegant” peste Rihn,
incluzând ºi intenþia sa declaratã de a scoate
Franþa din spaþiul Schengen în cazul în care
acordurile europene asupra liberei circulaþii

nu vor fi revizuite. „Der Spiegel” mai scrie
cã, totuºi, cancelarul german nu va fi supã-
rat cã nu mai vine în Franþa pentru a susþine
candidatul prezidenþial. Aceastã distanþare
n-a scãpat de comentariile
ironice ale stângii, care,
prin Pierre Moscovici, di-
rector de campanie al lui
François Hollande ºi fost
ministru al Afacerilor Euro-
pene, a replicat. În orice
caz, estomparea prieteniei
durabile dintre Nicolas Sar-
kozy ºi Angela Merkel con-
trasteazã cu armonia afiºa-
tã în acest week-end, între
liderii social-democraþi eu-
ropeni, care, la Paris, în
cursul unui miting, l-au
acompaniat pe François
Hollande. „Europa este res-

ponsabilitatea comunã a Franþei ºi Germaniei,
dar Europa nu este proprietatea comunã a
Franþei ºi Germaniei”, a afirmat Hollande, ca
un mesaj pentru liderii actuali.

Comportamentul lui Nicolas Sarkozy, considerat „puþin elegant” peste Rihn

Trei morþi ºi 52 de rãniþi
la funeraliile patriarhului
Bisericii Copte

Supraaglomerarea catedralei
din Cairo, în care s-au reunit
creºtinii copþi, pentru a-i aduce un
ultim omagiu patriarhului lor,
Shenouda al III-lea, decedat
sâmbãtã, a provocat o stare de
haos, care s-a soldat cu moartea a
trei persoane ºi rãnirea altor 52,
au declarat oficiali citaþi de CNN.
Potrivit adjunctului ministrului
Sãnãtãþii, Hisham Sheeha, din
cauza haosului creat, cei prezenþi
au suferit de lipsã de oxigen ºi
scãderea tensiunii arteriale.
Funeraliile patriarhului Shenouda
al III-lea vor fi organizate la
începutul acestei sãptãmâni ºi ar
putea reuni milioane de creºtini pe
strãzile Egiptului, într-o perioadã
în care tensiunile cu majoritatea
musulmanã sunt intense.
Mitt Romney a câºtigat în
Puerto Rico

Favoritul la învestitura
republicanã pentru Casa Albã,
Mitt Romney, a câºtigat detaºat
primarele organizate duminicã la
Puerto Rico, potrivit primelor
rezultate anunþate în cursul serii.
În 34% din circumscripþii, fostul
guvernator de Massachusetts a
câºtigat cu peste 83% din voturi,
a anunþat Comisia Electoralã de
pe aceastã insulã din Caraibe,
aflatã sub suveranitate americanã
de 113 ani. Rivalul sãu, ultracon-
servatorul Rick Santorum, nu a
obþinut decât 8% din voturi,
devansându-l pe fostul preºedinte
al Camerei Reprezentanþilor, Newt
Gingrich (2,1%) ºi pe Ron Paul
(1,2%). Mitt Romney a revendicat
victoria, afirmând cã, având „o
populaþie mai mare decât 22 de
state, insula contribuie la modali-
tãþile de vitalizare a þãrii”.
NATO nu a investigat
adecvat decesele unor
civili în Libia

Organizaþia Amnesty Interna-
tional a fãcut, ieri, apel la NATO,
sã efectueze o anchetã cu privire la
„zecile de civili” uciºi din greºealã
în cursul raidurilor sale aeriene de
anul trecut, din Libia, ºi sã acorde
despãgubiri victimelor, într-un
comunicat preluat de AFP ºi
Reuters. Organizaþia pentru
drepturile omului citeazã 55 de
cazuri de civili - între care 16 copii
ºi 14 femei - uciºi în lovituri
aeriene la Tripoli, Zliten, Majer,
Syrta ºi Brega, în cea mai mare
parte în urma bombardãrii
locuinþelor lor, fãrã ca vreun
element sã indice un uz militar al
respectivelor locuri, în momentul
atacurilor. „Este foarte trist sã
constatãm cã, la peste patru luni de
la sfârºitul campaniei militare,
victimele ºi apropiaþii persoanelor
ucise în loviturile aeriene ale NATO
încã nu ºtiu ce s-a întâmplat ºi cine
este responsabil”, subliniazã
Donatella Rovera, consilier special
al AI. NATO trebuie sã efectueze
anchete pentru a stabili dacã
decesele civililor au rezultat din
încãlcarea dreptului internaþional ºi
sã-i aducã în faþa justiþiei pe cei
responsabili, dacã este cazul, insistã
organizaþia în comunicatul sãu.
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Eratã la anunþul apãrut în data de
13.03.2012. ATCOM SCM Craiova organi-
zeazã AGA ordinarã, la ora 10.00 ºi extra-
ordinarã, la ora 12.00, în data de 27.03.2012.
Consiliul de Administraþie al Societãþii
Cooperative de Consum Segarcea con-
voacã Adunarea Generalã Ordinarã ºi Ex-
traordinarã a membrilor cooperatori la se-
diul societãþii din Segarcea, str. “Unirii” nr.
115, pentru data de 05.04.2012, ora 11.00.
În cazul în care la data ºi ora stabilite nu se
întruneºte cvorumul de ºedinþã cerut de
lege, adunãrile generale se reconvoacã
pentru data de 12.04.2012, la aceeaºi orã,
în acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Ing. Tucana Marian, preºedintele Consi-
liului de Administraþie al SC Pelendava
SA, convoacã Adunarea Generalã Ordi-
narã a Acþionarilor în data de 07.05.2012,
ora 14.00, la sediul sãu din Craiova, str.
“Popoveni” nr. 5, având urmãtoarea or-
dine de zi: 1. Analizarea ºi aprobarea si-
tuaþiilor financiare aferente anului 2011,
pe baza rapoartelor prezentate de Consi-
liul de administraþie ºi comisia de cen-
zori. 2. Stabilirea bugetului de venituri ºi
cheltuieli, respectiv, a programului de
activitate pentru exerciþiul financiar 2012.
3. Fixarea remuneraþiei membrilor consi-
liului de administraþie ºi comisiei de cen-
zori pentru perioada mai 2012 – aprilie
2013. 4. Diverse. În cazul în care nu se va
întruni cvorumul necesar, Adunarea Gen-
ralã Ordinarã a Acþionarilor va avea loc
în data de 08.05.2012, la aceeaºi orã ºi
adresã, cu aceeaºi ordine de zi.
Ing. Tucana Marian, preºedintele Consi-
liului de Administraþie al SC Pelendava
SA, convoacã Adunarea Generalã Extra-
odinarã a Acþionarilor în data de
07.05.2012, ora 16.00, la sediul sãu din
Craiova, str. “Popoveni” nr. 5, având ur-
mãtoarea ordine de zi: 1.  Împuternicirea
Consiliului de administraþie, în perioada
mai 2012 – aprilie 2013, pentru contracta-
rea de credite de la BCR SA Sucursala
Dolj sau alte bãnci º garantarea acestora
cu imobile din patrimoniul SC Pelenda-
va SA. În cazul în care nu se va întruni
cvorumul necesar, Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor va avea loc
în data de 08.05.2012, la aceeaºi orã ºi
adresã, cu aceeaºi ordine de zi.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC TOTAL AGRO SPECIAL SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii rapor-
tului privind impactul asupra mediului
pentru proiectul „CONSTRUIRE ADÃ-
POST PENTRU ÎNGRÃªAREA SUINE-
LOR”, propus a fi amplasat în comuna Pe-
riºor, sat Periºor,  jud. Dolj. Tipul deciziei
posibile luate de ARPM Craiova poate fi
emiterea sau respingerea acordului de
mediu. Raportul poate fi consultat la se-
diul autoritãþii competente pentru protec-
þia mediului ARPM Craiova, str. “Petru
Rareº” nr. 1, jud. Dolj, ºi la sediul SC TO-
TAL  AGRO SPECIAL SRL, jud. Dolj, în
zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00. Docu-
mentul  menþionat este disponibil ºi la ur-
mãtoarea adresã de Internet: http//ar-
pmdj.anpm.ro. Dezbaterea publicã a ra-
portului privind impactul asupra mediu-
lui va avea loc la sediul Primãriei comunei
Periºor, jud. Dolj, în data de 10.04.2012, în-
cepând cu ora 12.00. Publicul interesat
poate transmite în scris comentarii/obser-
vaþii privind documentele menþionate la
sediul autoritãþii competente pentru pro-
tecþia mediului ARPM Craiova, str. “Petru
Rareº” nr. 1, pânã la data de 10.04.2012.
SC REAL AGRO INTERNATIONAL SRL
anunþã publicul interesat asupra depune-
rii raportului privind impactul asupra me-
diului pentru proiectul „CONSTRUIRE
ADÃPOST PENTRU ÎNGRÃªAREA SUI-
NELOR”, propus a fi amplasat în comu-
na Periºor, sat Periºor, jud. Dolj. Tipul de-
ciziei posibile luate de ARPM Craiova poa-
te fi emiterea sau respingerea acordului
de mediu. Raportul poate fi consultat la
sediul autoritãþii competente pentru protec-
þia mediului ARPM Craiova, str. “Petru
Rareº” nr. 1, jud. Dolj ºi la sediul SC REAL
AGRO  INTERNATIONAL SRL, jud. Dolj,
în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00. Do-
cumentul  menþionat este disponibil ºi la
urmãtoarea adresã de Internet: http//ar-
pmdj.anpm.ro. Dezbaterea publicã a ra-
portului privind impactul asupra mediu-
lui va avea loc la sediul Primãriei comunei
Periºor, jud. Dolj, în data de 10.04.2012, în-
cepând cu ora 11.00. Publicul interesat
poate transmite în scris comentarii/obser-
vaþii privind documentele menþionate la
sediul autoritãþii competente pentru pro-
tecþia mediului ARPM Craiova, str. “Petru
Rareº” nr. 1, pânã la data de 10.04.2012.

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

Azi, când în buchetul vieþii mai
prinzi un fir de trandafir, noi,
toþi cei dragi, îþi urãm, draga
noastrã ILONA BÃDÃNOIU, sã
fii sãnãtoasã, bucuroasã, sã
ai parte de dragoste, îmbrãþi-
ºãri ºi multã tandreþe, sã te
bucuri cã ne ai aproape ºi sã
mai ºtii cã te iubim din tot
sufletul. „La mulþi ani cu bu-
curii!” Pãrinþii, fratele, cum-
nata ºi nepoata
De ziua naºterii urez ginere-
lui meu SILVIU (LIVIU), sã-
nãtate, viaþã îndelungatã ºi
fericire alãturi de cei dragi.
„La mulþi ani, LIVIULE!”
George Socoteanu.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel. Te-
lefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Telefon:
0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapiþere
ºi mobilier de recondiþionat.
Telefon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigidere
ºi lãzi frigorifice la domicilil
clienþilor. Telefon: 0740/895.691.
Execut instalaþii sanitare, preþ
avantajos. Telefon: 0763/
360.851.
Remediez ºi execut tâmplãrie
PVC ºi aluminiu, preþ conve-
nabil. Telefon: 0761/136.407.

Caut persoanã pentru îngrijire
bãtrân imobilizat pentru ajutor în
Craiova. Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi comer-
ciale, deschid puncte de lu-
cru, modificare capital, cesiu-
ne pãrþi, modificare sediu so-
cial. Telefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente. Tele-
fon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0771/215.774; 0722/943.220.
Amenajãri interioare. Telefon:
0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Telefon:
0752/641.487.
Vând garsonierã decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Telefon:
0745/541.194.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând douã apartamente (2 ºi
3 camere), împreunã sau
separat, semidecomandate,
bilateral, renovate ºi moder-
nizate, etaj 1/P+4, izolaþie ter-
micã, parchet original resta-
urat, termopan, centralã pro-
prie în fiecare apartament,
Brazda lui Novac (zona BRD
– Complex Vechi), preþ ne-
gociabil. Accept credit Pri-
ma Casã. Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.



12 / cuvântul libertãþii marþi, 20 martie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

SC IPA SA este interesata in achizitia de servicii pentru
activitatea de cercetare industriala in cadrul cererii de
oferta de servicii pentru activitatea de cercetare indus-
triala pentru proiectul cu titlul: „CERCETAREA SI
DEZVOLTAREA CONVERTIZOARELOR STATI-
CE DE PUTERE PENTRU ACTIONAREA VEHI-
CULELOR ELECTRICE DE TRANSPORT UR-
BAN/ CERCONV” finantat prin POSCCE, Axa priori-
tarã 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Teh-
nologicã ºi Inovare, Operaþiunea: O.2.1.1. „Proiecte de
CD în parteneriat între universitãþi/institute de cercetare
ºi întreprinderi”.

In acest sens, va invitam sa ridicati de la sediul nostru
din Craiova, strada “Stefan cel Mare” nr. 12, documen-
tatia necesara intocmirii ofertei in scopul atribuirii con-
tractului de prestari de servicii pentru activitatea de
cercetare industriala conform specificatiilor tehnice
din caietul de sarcini.

Mentionam ca data-limita pentru depunerea ofertei este
02.04.2012, ora 1000

Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/
4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/
692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
mobilat, 70.000 Euro Lãpuº
Argeº. Telefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 camere,
parter, lângã Primãrie. Tele-
fon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trila-
teralã, 100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane în-
chise, jaluzele exterioare, izo-
laþie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând casã 6 camere, 4000 mp
teren curte, 7 ha teren arabil –
Podari. Telefon: 0251/522.579.
Filiaºi, strada “1 Mai”, casã la
roºu D+E+M, autorizaþie, ca-
dastru, teren 1770 mp, des-
chidere 45 m, ulterior parce-
labil, panoramic. Telefon:
0767/263.391.
Vând casã Siliºtea Crucii, te-
ren 5000 mp central. Telefon:
0728/053.012; 0744/319.448;
0747/115.485.
Vând gospodãrie formatã din
2 case, anexe, curte – 38 ari
în Valea Stanciului, Þugureºti
– Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Craiova,
str. „Drumul Jiului”, 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã. Telefon: 0746/498.818.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj, man-
sardã, 80 m amprenta la sol,
teren 280 mp, construcþie an
2000, str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negociabil.
Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon: 0784/
200.037.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Flu-
turi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + teren
(4300 mp). Telefon: 0768/
710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1, 2
camere, Kaufland – Penny,
cu similar Brazdã sau Calea
Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craio-
va. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova
cu Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã, cu
apartament 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 came-
re în Craioviþa cu apartament
4 camere în Craioviþa + dife-
renþa. Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb garsonie-
rã Rovine, parter, îmbunãtãþi-
tã, cu apartament Rovine,
Lãpuº-Argeº, Lãpuº, Calea
Bucureºti, Centru, parter sau
etajul I. Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere ºi
magazin + anexe în oraºul Co-
rabia, are facilitãþi cu apartament
2 camere în Craiova. Telefon:
0770/918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Cârcea, strada Salcâmului, te-
ren 670 mp, deschidere 19 m,
utlitãþi, cadastru. Telefon: 0767/
263.391.
Vând un hectar de salcâm
gros. Telefon: 0723/692.884.
Particular, vând 3000 mp in-
travilan, cadastru REDEA, ju-
deþul Olt. Telefon: 0768/
612.733.

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel, 2005,
full option, garaj, unic proprie-
tar. Telefon: 0760/272.814.
Vând Hyunday Tucson, fabri-
caþie 2007. Telefon: 0740/
117.007.
Vând Nubira II, CDX fabricaþie
2001. Telefon: 0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin me-
talizat, perfect, distribuþie
nouã, revizie Audi – service,
motor 2000 TDI. Telefon: 0762/
109.595.

Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA
– fab. 96, geamuri electrice,
închidere centralizatã, AC, ra-
dio – CD, 219.000 km, înma-
triculatã recent nr. Bulgaria,
preþ negociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omologat,
2200 E, negociabil. Telefon:
0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabricaþie
2002, motor 1,4, benzinã, cli-
mã, geamurui securizate,
oglinzi electrice, închidere
centralizatã, preþ 2000 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, anve-
lope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, canis-
tre metal 20 litri, alternator 12V,
polizor flex D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând 45 de capre. Telefon:
0749/103.935; 0749/198.745.
Vând 2 porci 80 – 190 kg.
Telefon: 0251/432.874, între
orele 17.00 – 21.00.
Vând cal semigreu, 9 ani. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei; fe-
reastrã cu toc, geam 30 lei,
linoleu pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150 L
ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial, mo-
tor disel sau Peugeot. Tele-
fon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb,
frez ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pã-
dure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5 ovãz,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã –
50 vedre; 2 scãri duble din
þeavã Ø 1/2; roabã, cãruþ cur-
te mare cu douã roþi cu rul-
menþi. Telefon: 0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.

Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon:
0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip
Horenca.Telefon: 0724/967.663.
Vând anvelope iarnã puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi ºi
R 14/185/60, 4 bucãþi, jenþi 4
gãuri. Telefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40 foi-
þa, 100 lei înrãmatã. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina de-
fectã, anvelope 165/13 noi 2
bucãþi, frigider Electrostar 320
litri. Telefon: 0721/179.420.
Vând masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron, to-
tul negociabil. 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, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi
700 l stejar. Telefon: 0731/
989.215.

Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând alternator 12 V nou, ara-
gaz trei ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxigen sudu-
rã, polizor (flex) D 125 X 850
w, preþ negociabil. Telefon:
0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Telefon:
0762/278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ
30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate
vechi – jumãtate nou, 1 leu/
kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie
nr. 9 Singer, pe rotund, 1000
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nauman,
bicicletã medicalã, cãrþi mul-
te de tot felul, ceasuri de
masã, aparate de radio, insig-
ne, medalii, pardesie, paltoa-
ne. Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând la preþ convenabil 32
de giurgiuvele fãrã toc ºi 6
uºi de interior. Telefon: 0251/
452.233.
Vând toc solid + ferestre func-
þionale, bonus 2 ferestre. Te-
lefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând recamier – bine întreþi-
nut, preþ negociabil. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. 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 apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 0748/195.954.

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (lângã ºcoala „Mi-
hai Eminescu”), complet
mobilatã. Telefon: 0762/
299.913; 0764/855.169.
Primim în gazdã doamnã sin-
gurã fãrã copii, nepoþi ºi obli-
gaþii majore, camerã acces la
bucãtãrie, baie, vine 5 zile pe
lunã în cele 2 camere dispo-
nibile. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Primesc 2 fete în gazdã pe
perioadã lungã, camerã mo-
bilatã cu strictul necesar. Te-
lefon: 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) pen-
tru birouri, zonã centralã, sin-
gur în curte. Telefon: 0727/
356.383.
Închiriez sau vând locaþie pen-
tru creºterea albinelor, pãsã-
rilor, caprinelor, pepinierã
pomi, flori ºi creºterea pãs-
trãvului în bazine. Telefon:
0762/278.639; 0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã cen-
tral, 1800 m.p. cu toate utilitã-
þile. Telefon: 0721/995.405.
Închiriez (vând) apartament 2
camere circular. Telefon:
0251/530.400; 0762/648.781.

Închiriez spaþiu comercial ter-
mopan 18 mp. Telefon: 0722/
943.220; 0740/649.518.
Închiriez apartament – de pre-
ferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.
Ultracentral, toate condiþiile, 3
camere, decomandat, Pro-
iect M. Telefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pentru
diferite activitãþi comerciale.
Telefon: 0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195; 0351/
429.196.
Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Închiriez apartament nemobi-
lat Craioviþa Nouã, 100 E. Te-
lefon: 0744/139.476; 0740/
509.191.
Închiriez apartament 2 came-
re central, zona Primãriei Cra-
iova, aer condiþionat, termo-
pane, parchet, gresie, uºã
metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, parter,
bloc, 4 camere, intrare sepa-
ratã de locatari, balcon în-
chis, microcentralã, alarmã,
gresie, faianþã, pretabil in-
clusive pentru douã cabine-
te, birouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãduvã
în jurul vârstei 50 – 55 ani,
neinteresatã material pentru
ajutor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã vi-
cii, pentru cãsãtorie. Rog se-
riozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã 49 ani pentru priete-
nie eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0740/895.691.
Pensionar, frizer, 63/1.70/80
doresc doamnã 52-58 ani, fãrã
obligaþii, eventual casã. Tele-
fon: 0771/385.193.

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

CONDOLEANÞE
Suntem alãturi de colegul
nostru deputat Petre Pe-
trescu, la marea durere pri-
cinuitã de pierderea ma-
mei soacre. Sincere con-
doleanþe! Tineretul Social
Democrat Dolj.
Familia Zgonea Valeriu
ªtefan este alãturi de depu-
tat Petre Petrescu în aces-
te clipe grele pricinuite de
decesul mamei soacre,
RÃDULESCU MARIA ºi
transmite sincere condo-
leanþe familiei îndoliate.
La decesul celei ce a fost
RÃDULESCU MARIA trans-
mitem un gând pios ºi con-
doleanþe celor apropiaþi.
Familia Mitricã
Colectivul Cabinetului par-
lamentar al domnului de-
putat Petre Petrescu este
alãturi de domnul Petrescu
la marea durere pricinuitã
de decesul soacrei ºi trans-
mite pe aceastã cale since-
re condoleanþe familiei în-
doliate. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
Fane ºi Ileana Vãduva sunt
alãturi de familia Petre ºi
Carmen Petrescu în aceste
momente grele pricinuite
de decesul soacrei, respec-
tiv mamei, RÃDULESCU
MARIA. Sincere condoleanþe!
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 28-A

Marþi
Osasuna – Getafe 21:00
Barcelona – Granada 22:00, Dg.Sp.3
Miercuri
Gijon – Mallorca 21:00
Atletico – Bilbao 21:00, Dg.Sp.3
Valencia – Zaragoza 21:00
Sociedad – Levante 21:00
Villarreal – Real Madrid 23:00, Dg.Sp.3
Joi
Santander – Sevilla 21:00
Betis – Espanyol 21:00
Malaga – Rayo V. 23:00, Dg.Sp.2
Clasament: 1. Real Madrid 71p, 2. Barce-

lona 63p, 3. Valencia 47p, 4. Levante 41p, 5.
Malaga 41p...16. Betis 30p, 17. Villarreal 27p,
18. Santander 24p (26j), 19. Gijon 24p, 20.
Zaragoza 19p.

PREMIER LEAGUE –
PARTIDE CONTÂND

PENTRU ETAPA A 29-A
Marþi
Blackburn – Sunderland 22:00
Miercuri
Man. City – Chelsea 21:45, Dg.Sp.2
Tottenham – Stoke 21:45
Everton – Arsenal 22:00
Queens PR – Liverpool 22:00
Partidele Fulham – Swansea 0-3, Wigan –

West Brom 1-1, Wolverhampton – Man. Uni-
ted 0-5 ºi Newcastle – Norwich 1-0 s-au dispu-
tat sâmbãtã ºi duminicã, în timp ce confrunta-
rea dinte Aston Villa ºi Bolton a fost amânatã.

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

CUPA ITALIEI –
SEMIFINALE –

MANªA SECUNDÃ
Marþi în tur
Juventus – AC Milan   2-1   21:45, Dg.Sp.2
Miercuri
Napoli – Siena  1-2   21:45

CUPA GERMANIEI –
SEMIFINALE –

O SINGURÃ MANªÃ
Marþi
Greuther Furth (II) – Dortmund 21:30, Dol.Sp.
Miercuri
M’gladbach – Bayern Munchen 21:30, Dol.Sp.

CUPA FRANÞEI –
SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Marþi
Quevilly (III) – Marseille 21:30
Miercuri
Gazelec (III) – Montpellier 18:00, Dg.Sp.3
Valenciennes – Rennes 20:15
Paris SG – Lyon 21:50

Cursa pentru titlu în Spania
s-a aprins, când mai sunt 11 eta-
pe de jucat. Real Madrid s-a îm-
piedicat surprinzãtor, duminicã
seara, pe teren propriu, în faþa
celor de la Malaga, scor 1-1, iar
diferenþa faþã de Barcelona (2-0,
sâmbãtã, pe terenul Sevillei), s-a
redus la 8 puncte.

Servit ideal de Ronaldo –
foto, Benzema a deschis scorul
în prima reprizã (35), ºi oame-
nii lui Mourinho pãreau cã au
partida sub control. Repriza a
doua a reprezentat un spectacol

Realul a irosit douã puncte din cele zece avans!

madrilen, însã golul desprinde-
rii nu a venit. Iar dupã câteva
ratãrii uriaºe la poarta unui Ca-
ballero aflat în zi mare ºi un pe-
nalty clar neacordat la Marcelo
(82), meciul s-a schimbat.

Fãrã Ozil ºi Kaka, retraºi pe
bancã, moriºca de pase a „ga-
lacticilor” nu a mai lucrat la ace-
eaºi capacitate, iar Malaga a pro-
fitat de singura ei posesie impor-
tantã din ultimele minute!

În prelungiri (90+1), Cazorla
a egalat dintr-o loviturã liberã de
la 18 metri, executatã magistral

în vinclul porþii lui Casillas.
Programul celor douã echipe
pânã la finalul campionatului:

Real Madrid dã piept cu: Vil-
larreal (d), Sociedad (a), Osa-
suna (d), Valencia (a), Atletico
Madrid (d), Gijon (a), Barcelo-
na (d), Sevilla (a), Bilbao (d),
Granada (d), Mallorca (a).

Barcelona va înfrunta pe:
Granada (a) ,  Mallorca (d),
Bilbao (a), Zaragoza (d), Getafe
(a), Levante (d), Real Madrid
(a), Rayo (d), Malaga (a), Es-
panyol (a), Betis (d).

Malaga dã speranþe     Barçei

Elveþianul Roger Federer (nr. 3 ATP) a
câºtigat pentru a patra oarã în carierã tur-
neul Masters 1000 de la Indian Wells, dupã
ce a trecut, duminicã seara, de america-
nul John Isner (nr. 11 ATP), scor 7-6
(9-7), 6-3, în 81 de minute de joc. „Cred
cã în primul rând mi-am demonstrat cã
pot sã joc foarte bine pe o astfel de supra-
faþã dupã atâta timp. Nu mai câºtigasem
de ceva timp la Indian Wells (n.r. 2006),
este un sentiment foarte plãcut. M-am pre-
zentat bine ºi din punct de vedere psihic,
a fost un turneu epuizant. Am evoluat gân-

Federer s-a impus pentru a patra oarã la Indian Wells
dindu-mã doar la faptul cã pot sã câºtig
aici, cã totul depinde doar de mine. A fost
uimitor ce am reuºit, sunt mândru de per-
formanþa mea”, a declarat tenismenul din
„Þara cantoanelor”.

În urma acestei victorii, Federer ºi-a ad-
judecat al treilea turneu consecutiv în acest
an, dupã Rotterdam ºi Dubai ºi al 73-lea
din carierã. Totodatã, el l-a egalat pe Rafa-
el Nadal la turneele Masters cucerite: 19.

În ceea ce-l priveºte pe Isner, acesta a
pierdut douã finale în câteva ore la In-
dian Wells. Dupã eºecul în faþa lui Fede-
rer, el a fost învins ºi la dublu, unde a
fãcut pereche cu Sam Querrey, de cuplul
spaniol Marc Lopez/Rafael Nadal, scor
6-2, 7-6 (3).
La feminin, campioanã Azarenka

Cât priveºte întrecerea femininã, aceasta
a fost adjudecatã de numãrul 1 mondial, ju-
cãtoarea bielorusã Victoria Azarenka, care a
învins-o, de asemenea duminicã, pe sporti-
va rusã Maria ªarapova (favoritã 2), scor
6-2, 6-3, dupã o orã ºi 26 de minute de joc.

Azarenka trecuse de ªarapova în acest
an ºi în finala de la Australian Open, 6-3,
6-0. Altfel, graþie acestei performanþe, te-
nismena în vârstã de 22 de ani a înregis-
trat a 23-a sa victorie consecutivã de la
începutul anului. Ea a mai câºtigat în 2012,
pe lângã Australian Open ºi Indian Wells,
ºi turneele de la Sydney ºi Doha.

Cel mai bun start de sezon în circuitul
WTA s-a înregistrat în 1997, când elveþian-
ca Martina Hingis a obþinut 37 de victorii
consecutive.

“ªocul” etapei a XXV-a a campionatului
Greciei, Panathinaikos Atena - Olympiakos
Pireu, a fost suspendat de douã ori, dumi-
nicã seara, din cauza unor incidente grave
în tribune, în urma cãrora au fost arestate
57 de persoane, informeazã Mediafax.

Potrivit sursei citate, la pauzã scorul era
0-0, iar poliþia a fost nevoitã sã intervinã
timp de o orã pentru a-i dispersa pe su-
porteri, în confruntãri fiind rãniþi grav doi
reprezentanþi ai forþelor de ordine. 57 de

Violenþe la derby-ul fotbalului grec
persoane au fost arestate, iar apoi s-a re-
luat jocul.

Abdoun a deschis scorul pentru Olym-
piakos, în minutul 51. Derby-ul a fost sus-
pendat din nou, în minutul 82, de aceastã
datã definitiv, deoarece suporterii aruncau
cu diverse obiecte pe teren.

Potrivit L’Equipe, Olympiakos a fost de-
claratã câºtigãtoare ºi are ºapte puncte
avans faþã de Panathinaikos, cu cinci etape
înainte de finalul campionatului.

Ce bucurie a fost duminicã pe
„Stamford Bridge”. Mai mare decât la
un gol în Champions League. Fernando
Torres, cel mai scump transfer din
istoria lui Chelsea, a renãscut. Spaniolul
pentru care s-au plãtit 58 de milioane de
euro anul trecut, când a venit de la
Liverpool, a înscris în sfârºit. Trecuse-
rã 26 de meciuri ºi peste 25 de ore de
joc continuu ºi de ratãri exasperante de
la ultima sa reuºitã. 1.541 minute!

La 5-2 cu Leicester, în “sferturile”
FA Cup, Torres a marcat de douã ori.
O datã, i-a tremurat piciorul drept ºi,
din greºealã, l-a pãcãlit pe bãiatul
marelui Schmeichel. Apoi, a deviat

Torres “trãieºte”!
mingea cu capul dupã un corner.
Nimic spectaculos, dar pentru el a fost
sãrbãtoare: “Aveam nevoie ca de aer de
aceste goluri”.

În semifinale, Chelsea va întâlni
învingãtoarea dintre Tottenham ºi
Bolton, meci întrerupt, sâmbãtã, la
scorul de 1-1 (min 41), din cauza
faptului cã fotbalistul oaspeþilor, Fabri-
ce Muamba, a suferit un atac de cord.
Graþie victoriei cu Stoke (2-1), în
penultimul act a ajuns ºi Liverpool, care
va da piept, în urma unei rejucãri,  ori
cu Sunderland ori cu rivala Everton,
egale în urmã cu trei zile pe “Goodison
Park” (1-1).
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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 21 12 5 4 28-15 41
FC Vaslui 20 11 3 6 34-18 36
Oţelul Galaţi 21 10 5 6 19-15 35
Pandurii 21 8 7 6 32-24 31
„U” Cluj 21 7 9 5 27-22 30
Astra Ploieşti 21 7 7 7 21-21 28
Gaz Metan 21 7 4 10 29-34 25
FC Braşov 21 6 5 10 21-22 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.
FC Braşov – Oţelul 0-2
Au marcat: Didi 32, Antal 70.
Steaua – Astra Ploieşti 2-1
Au marcat: Rusescu 21, Pârvulescu 34 / Laionel 12.

Meciul Ceahlăul – FC Vaslui s-a jucat aseară,
după închiderea ediţiei.

Clubul Oltchim a anunţat ieri
preţurile biletelor pentru manşa tur
a semifinalei c u Gyor ETO, din
Liga Campionilor, cel mai scăzut
cost al unui tichet fiind de 40 de
lei, iar cel mai scump de 80 de lei.
„Anticipând numărul mare de so-
licitări de bilete la semifinala din 1
aprilie, ora 18:00, dintre Oltchim
Râmnic u Vâlcea şi Gyor ETO,
clubul nostru a decis vânzarea tu-
turor locurilor disponibile, inclu-
siv cele rămase libere în zona abo-
namentelor, dar sub rezerva şi în
concordanţă cu legea care permi-
te doar vânzarea a 90% din locu-
rile ce alcătuiesc capacitatea să-
lii”, se arată în comunicatul clu-

LIGA I – ETAPA A XXII-A
Astăzi

Gaz Metan – CS Mioveni – ora 19 (Digisport)
Pandurii – Voinţa Sibiu – ora 21.30 (Digisport)

Miercuri
Sportul – CFR Cluj – ora 15.30 (Gsptv)
Petrolul – Concordia – ora 17 (Digisport)
„U” Cluj – Astra Ploieşti – ora 19 (Digisport)
Oţelul Galaţi – Dinamo – ora 21.30 (Digisport)

Joi
Rapid – Ceahlăul – ora 19 (Dolcesport)
FC Vaslui – FC Braşov – ora 19 (Digisport)
FCM Târgu Mureş – Steaua – ora 21 (Digisport)

Cu maximum de puncte după
primele trei etape din 2012, în con-
diţiile în care Dinamo, Rapid şi
CFR au avut cel puţin un rateu,
Steaua a completat un cvartet al
echipelor care vor lupta pentru ti-
tlu în cele 13 meciuri rămase din
acest sezon. Vasluiul se putea ală-
tura şi ea granzilor cu pretenţii la
câştigarea campionatului, în func-
ţie de rezultatul de aseară. Echipa
din Ghencea s-a întors în Ghen-
cea cu noroc, întorcând şi rezulta-
tul după c e brazilianul Laionel a
fructificat prima ocazie a Astrei, la
o centrare ideală a lui Bărboianu.
Rusescu marchează constant şi a
făcut-o şi duminică, iar primul gol
al lui Pârvulescu în tricoul roş-al-
bastru a fost unul memorabil. Fostul
jucător al Gazului pare să-i fi luat
deja faţa lui Latovlevici pe postul
de fundaş stânga, evoluţiile sale şi
simpatia patronului Becali impunân-
du-l în primul „unsprezec e”.

Voleibaliştii de la SCM Craiova
au pierdut primul meci disputat, în
deplasare, în faţa lui LPS Piatra
Neamţ, în play-off pentru locurile
5-8,  sc or 2-3 (25-23,  17-25,
25-19, 20-25, 8-15). În setul cinci,
oltenii s-au certat între ei. Gavrilo-
vic a ratat o preluare, i-a reproşat
coordonatorului ceva, aces ta i-a
bătut obrazul, iar antrenorul Dănuţ
Pascu a rezolvat situaţia renunţând
să mai joace cu libero. „Am avut
meciul în mână şi l-am pierdut în
tie-break. Sunt nemulţumit de fap-
tul că, deşi am jucat bine, nu ne-am
concentrat suficient în finalul setu-
lui 4. Din păcate am pierdut o opor-
tunitatea foarte bună de a lua avan-
taj în această confruntare cu echi-

Liga Campionilor - Oltchim

40 de lei, cel
mai ieftin bilet
la semifinala
cu Gyor

bului oltean. Preţurile biletelor sunt
diferite, lista acestora şi sectoare-
le repartizate fiind următoarele: -
loja 4, 6, 7, 8 - cost bilet 40 lei; -
balconul 1 şi 2 - 50 lei; - sectorul
D şi F - 50 lei; - sectorul A, C şi E
- 60 lei; - sectorul B - 80 lei. Vân-
zarea biletelor la casă va începe în
30 martie, la ora 9. Persoanele care
au făcut rezervări online, din alte
judeţe, vor avea locuri în balconul
1 (intrarea 7), la preţul de 50 de

lei, dacă îşi vor reconfirma rezer-
varea. Rezervările rămân valabile
până în ziua jocului, iar biletele vor
trebui ridicate cu minimum trei ore
înaintea startului partidei. După
acest termen, biletele rezervate vor
fi scoase la vânzarea prin casa de
bilete. Partida tur dintre Oltchim şi
Gyor va avea loc în 1 aprilie, de la
ora 18:00, iar cea retur, decisivă
pentru calificarea în finală, în 7
aprilie, la Veszprem. 

Liga I se strânge la vârf
Patru echipe au şanse la titlu după surprizele din week-end-ul trecut

„Vreau fundaş i lateral care mar-
chează cel puţin de două ori pe
an”, a spus  în aces t sens Gigi Be-
cali. Steaua a dominat clar şi a
mai avut 4 bare, etalând, alături
de FC Vaslui, c el mai bun joc din-
tre pretendentele la titlu. A fost
duelul echipelor care posedă în lot
cei mai mulţi ex-craioveni: Lung,
Găman,  Bărboianu,  Dănănae şi
Fl. Costea fiind pe teren, în timp
ce Ologu,  Stanca,  Prepeliţă şi M.
Costea nu au fos t utilizaţi. Oţelul
a revenit în lupta pentru cupele
europene după suc cesul de la Bra-
şov,  c are amestec ă echipa lui
Şumudică în lupta pentru salva-
re, în c ondiţiile în c are câteva
ec hipe care păreau c ondamnate
au debutat în forţă în 2012.

Meciuri în fiecare zi, în Liga I
Campionatul nu beneficiază de

nic i o zi de pauză, astăzi începând

etapa a 22-a. La Târgu Jiu vine
Voinţa Sibiu,  iar  pentru Pandurii
a sosit vremea victoriei, după ce
ec hipa lui Grigoraş  a acumulat
doar un punct în primele trei me-
ciuri ale anului, deşi toată lumea,
inclusiv adversarii, îi aprec iază
jocul ofensiv, spectaculos.  Olte-
nii nu-l vor avea în teren pe Voi-
culeţ,  suspendat,  în timp c e Car-
doso, jolly-joker-ul lui Grigoraş
în tur, ar  putea fi ţinut pe bancă
după c e a comis trei erori decis i-
ve în retur. În tur,  la Sibiu a fost
meci fără goluri.  Pronos tic : vic-
torie pentru Pandurii, c el mai pro-
babil la un gol diferenţă,  sibienii
mizând aproape exclus iv pe apă-
rare. Cel de-al doilea meci al zilei
are loc la Mediaş , Gazul lui Pus-
tai întâlnind lanterna roş ie CS
Mioveni şi având ocazia de a-şi
mai trece în c ont 3 puncte după
succ esul din derby-ul judeţului
Sibiu.  Ciucă nu va evolua pentru

medieşeni, fiind suspendat. Oas-
peţii par  c ondamnaţi deja, deşi
evoluţia din primele etape nu a
arătat că echipa lui Marian Pană
s-ar f i resemnat. „Vom juc a fie-
care meci la victorie, f iindcă nu
avem altă şansă”, a af irmat an-
trenorul argeşenilor, c are acuză
lipsurile în avanposturi,  ac olo

unde doar Voiculeţ es te o soluţie.
Pronos tic: vic torie pentru Gaz
Metan Mediaş într-un meci cu
puţine goluri, deşi în tur a fost
4-2 pentru Mioveniul care-l avea
pe bancă pe Ilie Stan, oaspeţii eta-
lând atunci o ec hipă decimată de
ac cidentări ş i epuizată de con-
truntările din Europa League.

Sporturi de sală -
SCM CRAIOVA Doar baschetbalistele s-au impus

pa din Piatra Neamţ. Sper să ne re-
vanşăm sâmbăta viitoare pe propriul
teren”, a declarat tehnicianul SCM-
ului. Acesta a început meciul cu:
Vânătoru, Briscan, Ionuţ Ion, Rus,
Ciortea, Bala, Gavrilovic libero, pe
parcurs intrând Todor, Ghionea,
Teleleu şi Pop.

Echipa masc ulină de basc het
SCM Craiova a pierdut în deplasa-
re la o diferenţă de 40 de puncte în
faţa formaţiei Municipal Bucureşti,
scor 94-54. „A fost un joc în care
nu ne-a ieşit nimic, cel mai slab meci
din acest retur de campionat. Avem
3 săptămâni la dispoziţie să ne pre-
gătim pentru play-out”, a spus se-
cundul Marius Toma. Au evoluat:
Belanovic – 4 p, Orbeanu – 6 p, Le

Var Seals – 9 p, Ross – 7 p, Gennie
– 8 p, Petrişor – 2 p, Tomic – 4 p,
Albu – 6 p, Cioacătă, Gavrilă – 2p,
Codin – 6 p. Victoria clară a bas-
chetbalistelor SCM-ului, 97-45, în
deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe,
lanterna roşie a Diviziei A. “Am con-
trolat tehnic şi tactic această parti-
dă. Din păcate avem probleme de
lot din cauza rubeolei. După Andra
Manea, s-a îmbolnăvit şi Irina Ga-
vrilă, iar după jocul de la Sfântu
Gheorghe este posibil să aibă această
boală şi Adelina Ştefan şi Janina Si-
mionca”, a declarat tehnicianul Li-
viu Manea. Misiunea craiovencelor
este practic imposibilă mâine, când
în Sala Sporturilor din Bănie popo-
seşte liderul Municipal Târgovişte.


