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Începe nebunia
şi pe strada
Brestei!

Sprijinirea
dezvoltării
durabile a zonei
transfrontaliere

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Degeaba ai diplome, Popescule,
dacă nu ai relaţii...
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Deputatul
Boldea a rămas
fără imunitate
parlamentară

Trei persoane de etnie
romă, suspectate de tra-
fic de persoane şi chiar
tortură, au fost “săltate”,
ieri-dimineaţă, din cartie-
rul craiovean Faţa Luncii.
Poliţiştii şi procurorii de
crimă organizată îi cerce-
tează pe cei trei pentru fap-
tul că, împreună cu alte
persoane, au transportat
în mai multe state ale UE
şi au obligat să se prosti-
tueze la stradă 14 tinere,
obţinând astfel venituri de
peste 50.000 euro. Acţi-
unea a fost desfăşurată de
poliţiş tii Serviciului de
Combatere a Traficului
de Persoane din cadrul
Brigăzii de Combatere a
Criminalităţii Organizate
(BCCO) Craiova, cu spri-
jinul IPJ Dolj şi SRI Dolj
şi coordonată de procu-
rorii DIICOT - Serviciul
Teritorial Craiova.

Banda celor patru
experţi imobiliari
şi tunurile lor
de pomina lumii

Să începem cu distribuţia. Mai
exact cu numele actorilor imobiliari:
avocat Constantin Catrina (Baroul
Dolj), sora acestuia, avocat Sandu
(ex-Catrina, ex-Şania) Georgeta
(Baroul Olt), notar public Raluca
Irina Sârbulescu, din Bucureşti, şi
Nicolae Băcănaru, din Târgu Jiu,
ultimul enumerat, dar nu şi cel mai
puţin important. Specializarea ban-
dei: tunurile imobiliare. Chiar dacă
banda pare firavă ca efectiv, deţine
experienţă acumulată, diviziunea
muncii, stil insidios de operare şi,
bineînţeles, palmares.

Nivel maxim de
alertă teroristă la
Toulouse, Sarkozy îşi
suspendă campania

Preşedintele francez, Nicolas Sar-
kozy, a confirmat, luni seara, că ace-
eaşi armă şi acelaşi scuter furat au
fost folosite pe 11 martie pentru uci-
derea unui militar la Toulouse, apoi,
patru zile mai târziu, pentru uciderea
altor doi militari, la Montauban, şi luni,
în atacul de la un colegiu evreiesc din
Toulouse, soldat cu patru morţi, ceea
ce indică faptul că o singură persoa-
nă este la originea acestor atacuri.
„Nu cunoaştem motivaţiile acestui cri-
minal”, „atacând copii şi un profesor
evrei, motivaţia antisemită pare evi-
dentă. (…)”

Directorul Teatrului
„Colibri”, notat
la concurs de doi
membri ai Consiliului
de Administraţie
al instituţiei!

TVR Craiova:
Nedelcu n-a fost
validat ca
redactor, dar
a fost proptit
ca director

Traficanţi de persoane
“săltaţi” din Faţa Luncii
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DNA cere între 3 ºi 10 ani de închisoare
pentru Adrian Nãstase ºi soþia acestuia
Procurorul Direcþiei Naþionale Anticorupþie

(DNA) a solicitat, ieri, la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, pedepse de închisoare cu executare în
cazul fostului premier Adrian Nãstase, a soþiei
acestuia, Daniela Nãstase, ºi a Irinei Paula Jianu,
fost ºef al Inspectoratului de Stat în Construcþii,

în dosarul „Zambaccian”, în care sunt acuzaþi de
fapte de corupþie. Cele mai mari limite de pedeap-
sã în cazul acuzaþiilor din acest dosar sunt între
trei ºi zece ani de închisoare. În faþa judecãtorilor
instanþei supreme, procurorul DNA a arãtat cã
acuzaþiile de luare de mitã ºi ºantaj în cazul lui
Adrian Nãstase sunt pe deplin probate prin înre-
gistrãri ambientale, acte ºi expertize contabile ce
dovedesc aducerea unor importuri din China prin
societatea Vertcon. Procurorul a explicat cã  so-
cietatea Vertcon a colaborat cu firmele chinezeºti
verificate doar în cazul aducerii bunurilor care,
ulterior, s-au regãsit în imobilul din strada Zam-
baccian, ceea ce ar dovedi acuzaþia adusã de an-
chetatori fostul premier Adrian Nãstase. Concret,
magistratul DNA a susþinut cã din expertiza con-
tabilã efectuatã în acest dosar rezultã fãrã dubii
cã în perioada 2001-2004 societatea Vertcon „nu
a avut alte raporturi comerciale cu acele firme din
China” ºi cã aceastã expertizã se leagã pe deplin
cu declaraþiile unuia dintre martori, respectiv fos-
tul consul al României, Ioan Pãun, care „a probat,
cu alte mijloace de probã, susþinerile sale”. La

ieºirea din sala de judecatã, unul dintre avocaþii
lui Adrian Nãstase, Ion Cazacu, a reafirmat cã
acest dosar este „prefabricat”, arãtând cã suma
de peste 100.000 de dolari depusã de soþia fostu-
lui consul Ioan Pãun la DNA, care ar fi fost primi-
tã de la soþii Nãstase în 2004, conþine doar banc-
note de 100 de dolari ieºite de sub tiparniþã în
anul 2005. Într-un înscris dat presei în timpul pa-
uzei de ºedinþã de cãtre avocatul Ion Cazacu, pri-
vind procesul-verbal prin care suma de 118.650
de dolari a fost înregistratã la DNA dupã seria ºi
numãrul fiecãrei bancnote, se aratã cã „suma de
118.650 dolari a fost primitã de soþul meu, Pãun
Ioan, în perioada august 2002 - februarie 2004, de
la Dana ºi Adrian Nãstase. (...) Dupã verificarea
bancnotelor depuse la dosar se constatã, para-
doxal, cã un numãr de 255 de bancnote de 100 de
dolari au fost identificate ca având data tipãririi
efective în Trezorerie în perioada februarie 2004 -
decembrie 2005, deci au fost puse în circulaþie în
anii 2005 ºi 2006, evident, ulterior lunii februarie
2004”. Astfel, susþine avocatul Cazacu, ar fi do-
veditã clar „fãcãtoria” DNA în acest caz.

Bãsescu: „Sunt dispus
la ajustarea mandatului”

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat, luni seara, la TVR1, cã este
„dispus la ajustarea mandatului prin
voinþã proprie” dacã se modificã
Constituþia, arãtând ºi cã organiza-
rea referendumului referitor la amen-
darea legii fundamentale concomitent
cu alegerile locale a fost intenþia sa.
„Trebuie sã vã spun: eu încerc, dis-
perat aproape, sã ating acest obiec-
tiv. De ce? Nu pentru mine, pentru cã
eu nu aº beneficia de îmbunãtãþirea
acestei Constituþii, în orice caz. Man-
datul meu nu se poate desfãºura de-
cât pe Constituþia existentã, însã, aºa
cum rezultã din stenogramã, sunt dis-
pus la ajustarea mandatului prin
voinþã proprie. Dacã nu, se întâmplã
un lucru extrem de grav pentru demo-
craþia româneascã: trecerea peste vo-
tul a 85% din cei care au participat la
referendumul din noiembrie 2009”, a
declarat preºedintele la TVR1, între-
bat dacã a vorbit la consultãrile cu
USL, din 6 februarie a.c., aºa cum re-
zultã din stenograme, despre renun-
þarea la o parte din mandatul sãu în
schimbul modificãrii Constituþiei.
„De ce nu ar candida
Vasile Blaga la Bucureºti?”

Preºedintele Traian Bãsescu a re-
luat, luni seara, la TVR, tema candi-
daturii „greilor” PDL la localele din
10 iunie, menþionând cã Vasile Blaga
ar putea fi un candidat de calibru la
Primãria Capitalei, dar cã ºi Monica
Macovei ar putea fi un candidat bun.
„De ce nu ar candida Vasile Blaga la
Bucureºti?”, a întrebat, retoric, ºeful
statului. Când moderatorul emisiunii
a afirmat cã Vasile Blaga a mai candi-
dat ºi a fost înfrânt de Sorin Opres-
cu, rãspunsul lui Bãsescu a fost „nu-
i nimic, mai tragi o datã”. Rãspun-
zând unei întrebãri, preºedintele a
admis cã ºi Monica Macovei poate fi
un candidat potrivit. Potrivit preºe-
dintelui, pe Sorin Oprescu îl poþi în-
frânge fie cu un candidat asemãnã-
tor acestuia, dar puþin mai isteþ, fie
cu un candidat complet diferit, cum
ar fi Monica Macovei.

USL a dat
publicitãþii,
luni, lista
candidaþilor la
preºedinþia
CJ ºi primãrii-
le municipiilor
reºedinþã de
judeþ, în cazul
Timiºului
nefiind, însã,
menþionate
nume. În
Bucureºti va candida Sorin Oprescu, susþinut de
USL. La sectoarele 1 ºi 5 s-au stabilit candidaturi-
le: Andrei Chiliman, respectiv Marian Vanghelie.
Candidaturile pentru celelalte sectoare vor fi
stabilite pânã pe 7 aprilie. În ceea ce priveºte
judeþul Buzãu, unde situaþia este tensionatã de
mai multe luni, preºedintele PSD, Victor Ponta a
declarat, luni, cã, s-a stabilit cã pentru Primãrie va
candida Constantin Boºcodealã, iar pentru ºefia
Consiliului Judeþean va intra în cursã un membru
PNL, Cristinel Bîgiu. „Nu vreau sã pozez sau sã
fiu fals ºi sã vã spun cã sunt fericit de soluþie, dar
este o discuþie pe care am avut-o, o respectãm ºi
nu pot decât sã îmi doresc ca USL sã obþinã cât
mai multe voturi la Buzãu. Nu vreau sã fiu fals, sã
spun cã sunt foarte bucuros, dar aºa ne-am înþe-
les, aºa mergem mai departe”, a comentat Ponta
referitor la cedarea candidaturii pentru CJ Buzãu
cãtre PNL. Preºedintele PSD Buzãu, Constantin
Boºcodealã, a anunþat, vineri, cã dacã USL îºi va
menþine poziþia ºi va oferi PNL funcþia de preºe-
dinte al CJ Buzãu PNL, organizaþia judeþeanã nu
va lupta pentru un liberal, ci îl va susþine pe Victor
Mocanu, care va candida ca independent pentru
obþinerea unui nou mandat.

USL ºi-a fãcut publicã lista de
candidaþi la preºedinþia

consiliilor judeþene
ºi primãriile reºedinþã de judeþ

Camera Deputaþilor a încuviinþat, ieri,
prin vot secret, cererea procurorilor de
percheziþionare, reþinere ºi arestare a
deputatului Mihail Boldea, aºa cã acesta
a rãmas fãrã imunitate parlamentarã.
USL a trimis în Parlament trei reprezen-
tanþi, pentru a putea asigura cvorumul.

Deputatul Boldea a rãmas fãrã imunitate parlamentarã
Au fost înregistrate 147 de voturi „pen-
tru”, 17 voturi „împotrivã”, iar patru
buletine au fost anulate. Deputatul
independent Mihail Boldea nu a fost
prezent în plen sã îºi expunã punctul de
vedere. Boldea, un avocat, un fost
arbitru ºi alte 19 persoane sunt cercetaþi

de DIICOT pentru înºelãciune, fals în
înscrisuri ºi uz de fals, într-un caz
privind terenuri din Galaþi ce erau
indisponibilizate în vederea confiscãrii
speciale în cauze penale ºi apoi trecute
în proprietatea membrilor grupãrii, scrie
Mediafax. Potrivit primelor informaþii,
parlamentarul este unul din capii grupã-
rii, fiind avocat în cadrul Baroului Galaþi.

Iatã lista cu candidaþii USL la preºedinþia consiliilor judeþene
ºi primãriile reºedinþã de judeþ:
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Dupã bulevardele Olteniei ºi Ti-
neretului, din cartierul Craioviþa
Nouã, autoritãþile locale deschid ºi
cel de-al doilea ºantier pe partea
de afaltare. Începând de astãzi, stra-
da Brestei intrã în reparaþii capita-
le, pe tronsonul cuprins între inter-
secþia cu strada “Râului” ºi strada
“Pelendava”. “În consecinþã, pen-
tru o perioadã de aproximativ trei
luni, circulaþia rutierã pe strada
Brestei - sectorul de drum cuprins
între intersecþia cu strada “Râului”
ºi intersecþia cu strada “Pelenda-
va” - se va desfãºura cu unele re-
stricþii ºi devieri locale”, se anunþã
într-un comunicat al Primãriei Cra-
iova. Potrivit autoritãþilor, în prima
etapã, lucrãrile se vor desfãºura
sub trafic, fiind afectate în special
zonele în care se va supralãrgi par-
tea carosabilã. În etapa a doua a
lucrãrilor însã, tronsonul cu prici-
na va fi închis maºinilor, inclusiv
autobuzelor care circulã pe traseul
2 al RAT Craiova.

Povestea scandalului de la Galiciuica a înce-
put în 2010, când organizaþia localã ºi cea jude-
þeanã a PSD Dolj au retras sprijinul politic a doi
consilieri locali, în conformitate cu dispoziþiile
Legii nr. 393/2004, actualizatã, privind Statutul
aleºilor locali, art. 9, alin. 2, litera h1: „Calitatea
de consilier local sau de consilier judeþean înce-
teazã de drept înainte de expirarea duratei nor-
male a mandatului, în urmãtoarele cazuri: pierde-
rea calitãþii de membru al partidului politic sau al
organizaþiei minoritãþilor naþionale pe a cãrei lis-
tã a fost ales”. Conform art. 9, alin. 4 din aceeaºi
lege: „În cazurile prevãzute la alin. (2) lit. c)-e) ºi
h1), hotãrârea consiliului poate fi atacatã de con-
silier, la instanþa de contencios administrativ, în

Gropile din asfalt, lipsa bordurilor ºi
trotuarele nãpãdite de vegetaþie fac
parte dintr-un peisaj cu care craiovenii
nu se vor mai întâlni pe strada Brestei.

Începând de astãzi, artera cu pricina
intrã în reparaþii capitale, care presu-
pun, vrând-nevrând, ºi restricþii rutiere
pe dura celor trei luni de ºantier.

SC Domarcons a aranjat cãrþile
Prima firmã care a lucrat la aceastã

stradã a fost SC Domarcons din Cra-
iova. În 2009, autoritãþile îºi plãnuise-
rã sã reabiliteze strada pe bani proprii
ºi a organizat o licitaþie pentru exper-
tizã ºi gãsirea unei soluþii de lucru. SC
Domarcons a câºtigat atunci o sumã
de 13.000 de lei, de la bugetul local, ºi
a venit cu un studiu în care a enume-
rat neregulile gãsite pe strada Bres-
tei: “zone cu denivelãri mari”, “tasãri
ale îmbrãcãmintei rutiere”, “gropi în
carosabil”, “trotuare neamenajate” ºi
“borduri deteriorate”, recomandând
o reabilitare în întregime a tronsonu-
lui cuprins între strada “Pelendava”
ºi Podul Cernele. Consilierii munici-
pali ºi-au însuºit documentaþia, iar re-
prezentanþii firmei îºi frecau   palmele
aºteptând lucrarea. Numai cã autori-
tãþile au ajuns la concluzia cã nu au
suficient de mulþi bani pentru a o su-
porta din surse proprii. Ajuns în acest
punct, proiectul a fost depus la sertar.

SC Delta ACM Bucureºti
a suflat lucrarea

În 2011, municipalitatea a reuºit sã
prindã o finanþare externã pentru rea-
bilitarea a ºase strãzi, între care ºi stra-
da Brestei, contribuþia Primãriei Cra-
iova fiind de numai 2%. Cererea de
finanþare, depusã în cadrul Progra-
mului Operaþional Regional (POR) a
fost semnatã în vara trecutã, dupã
care reabilitarea infrastructurii a fost
scoasã la licitaþie. Suma – una destul
de mare, fiind vorba de 64 de milioa-
ne de lei – a iscat rapid scandal. La
scurt timp de la lansarea licitaþiei, unul
dintre ofertanþi – SC Erpia Craiova –
a contestat caietul de sarcini ºi fiºa
de date a achiziþiei. Societatea i-a re-
proºat Primãriei Craiova cã a pretins
un numãr prea mare de utilaje, fapt
care ar fi dus la excluderea din cãrþi a
mai multor societãþi interesate. Lucru-
rile au ajuns în instanþã, timp în care
licitaþia a fost opritã. În ciuda acestui
parcurs cu suspans, firma Delta ACM

’93 Bucureºti a reuºit sã-ºi treacã în
palmares ºi aceastã licitaþie.

Cât ne costã
un kilometru de asfalt

SC Delta ACM ’93 Bucureºti lu-
creazã, aºadar, ºi pe strada Brestei,
mergând în paralel cu lucrãrile de
pe Olteniei ºi Tineretului. Conform
documentaþiei de proiectare, socie-
tatea încaseazã de pe urma acestui
ºantier o sumã de 6,87 de milioane
de lei ºi trebuie sã reabiliteze o lun-
gime de 2,63 de kilometri. La un cal-
cul simplu, rezultã un cost de 2.606
lei pe kilometru. Conform proiectu-

lui, firma trebuie sã aplice douã stra-
turi de asfalt. Pe porþiunile unde
strada se lãrgeºte, trebuie sã vinã
ºi cu o fundaþie. Delta ACM ’93 Bu-
cureºti este obligatã, tot prin con-
tract, sã înlocuiascã bordurile, sã
modernizeze staþiile de autobuz ºi
sã amenajeze spaþiile verzi. La in-
tersecþia strãzilor, trotuarele vor fi
prevãzute cu rampe de urcare ºi
coborâre a pietonilor cu dizabilitãþi.
Colac peste pupãzã, asfaltul turnat
de Delta ACM ’93  trebuie sã ga-
ranteze cã poate sã suporte un tra-
fic mediu pe parcursul a 10 ani.

LAURA MOÞÎRLICHE

În comuna Galiciuica, o parte a consilierilor locali, contestã legalitatea
menþinerii în funcþie a viceprimarului PSD, Ion Balaci, pe motiv cã ºi-a
pierdut susþinerea majoritãþii în Consiliul Local. Primarul Eugen Neicu
susþine cã tentativa grupului de consilieri de a-l schimba pe viceprimar
din funcþie a fost una fãrã susþinere legalã ºi neîntemeiatã. Nemulþumiþi
de aceastã situaþie, cei cinci consilieri au apelat la serviciile prefectului
de Dolj, Nicolae Giugea. Deocamdatã cazul este la Curtea de Apel, la
instanþã de contencios administrativ.

termen de 10 zile de la comunicare. Instanþa se
va pronunþa în termen de cel mult 30 de zile. În
acest caz, procedura prealabilã nu se mai efec-
tueazã, iar hotãrârea primei instanþe este defini-
tivã ºi irevocabilã”.
„Mi se pare deplasat sã invocãm fapte care
nu-i sunt imputabile domnului viceprimar”

Cei doi consilieri locali de la Galiciuica au
atacat hotãrârea Consiliului Local, ºi au pier-
dut ºi la instanþa de contencios administrativ,
în locul lor venind urmãtorii pe listã. La data de
24 februarie a.c., cinci consilieri locali, care dupã
numãrãtoare reprezintã jumãtate plus unu, deºi

în funcþie în cadrul Consiliului Lo-
cal Galiciuica sunt 11, au convo-
cat o ºedinþã ordinarã, având pe
ordinea de zi un punct privind
schimbarea viceprimarului Ion
Balaci din funcþie. „Se trece la
punctul nr. 7 de pe ordinea de zi,
demiterea viceprimarului. Are cu-
vântul Ticã Gheorghe care pre-
zintã celor prezenþi materialul in-
criminatoriu privind demiterea vi-
ceprimarului Balaci Ion. Conside-
rã domnul Ticã cã domnul vice-
primar trebuia sã-ºi prezinte de-
misia începând cu data de 1 ia-
nuarie 2011 pentru cã nu mai avea
sprijin politic, aducându-i acuza-
þii de urmãtorul gen: cã nu a eli-
berat autorizaþii de construire, cã
nu a ridicat gunoiul din diferite
puncte ale comunei, în domeniul
protecþiei sociale unele persoa-
ne au fost eliminate de la ajuto-
rul social, iar unele menþinute,
deºi nu aveau dreptul”, se aratã
în procesul-verbal al ºedinþei
Consiliului Local Galiciuica, din
data 24 februarie a.c.. În cele din

urmã s-a trecut la vot, ºi din cei ºase
consilieri locali prezenþi la ºedinþã,
cinci au votat pentru demiterea vi-
ceprimarului Ion Balaci. S-a abþinut
de la vot Ion Licurici, care a ºi pre-
cizat cã „mi se pare deplasat sã in-
vocãm fapte care nu-i sunt imputa-
bile domnului viceprimar”.
„Cinci consilieri locali din 11 nu
reprezintã jumãtate plus unu”

Consilierii PSD Galiciuica nu
s-au prezentat la ºedinþa din data
de 24 februarie a.c., ºi oricum cei-
lalþi cinci contestã de obicei votul
celor doi care au venit în funcþie
în locul celor care au rãmas fãrã
sprijin politic, deºi au fost înves-
tiþi în mod legal. Mai mult decât
atât, aºa cum spuneam, consilie-
rii locali care au rãmas fãrã sprijin
politic au pierdut la instanþa de
contencios administrativ, iar con-
form art. 9, alin. 4 din Legea nr.
393/2004, actualizatã ºi republica-
tã „hotãrârea primei instanþe este
definitivã ºi irevocabilã”. Prima-
rul comunei Galiciuica spune cã
argumentele celor cinci consilieri
locali de demitere a viceprimaru-
lui Ion Balaci sunt nefondate ºi
cã acþiunea acestora a fost nele-
galã. „În 2010, PSD a retras sprijinul politic a doi
consilieri locali conform Legii nr. 393/2004. S-a
luat act în Consiliul Local Galiciuica de aceastã
decizie ºi au fost validaþi urmãtorii doi consilieri
locali de pe lista PSD. Cei doi care au rãmas fãrã
sprijin politic au atacat hotãrârea Consiliului
Local la instanþa de contencios administrativ ºi
au pierdut. Cei cinci susþin în continuare cã ur-
mãtorii doi de pe listã au fost numiþi ilegal în
funcþie ºi cã viceprimarul, care nu mai are susþi-
nerea majoritãþii, ar fi trebuit sã îºi dea demisia.
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Ori legea nu prevede aºa ceva, ºi nu ºi-a pier-
dut nici susþinerea majoritãþii în Consiliul Local.
Viceprimarul Ion Balaci este în funcþie pentru cã
cinci consilieri locali din 11 nu reprezintã jumã-
tate plus unu ºi nu pot convoca o ºedinþã ordi-
narã conform Legii 215/2001. Cât despre acuza-
þiile care i se aduc, trebuie spus cã nu intra în
atribuþiile primarului sã elibereze autorizaþii de
contruire ºi altele pe care ei le-au amintit în pro-
cesul-verbal al ºedinþei”, a declarat primarul co-

munei Galiciuica, Eugen
Neicu. Este clar cã unii
consilieri locali de la Gali-
ciuica citesc legea prin-
tre rânduri sau o interpre-
teazã dupã ureche, ºi stau
rãu ºi cu matematica.

     MARIN TURCITU
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170 haCum să obţii
semnătura unui
muribund

În 2005, numitul Bărăgan Emil
Mihail, din Bucureşti, Drumul Ta-
berei nr.19, bl. D14, ap. 84, scara
1, Sector 6, unic moştenitor al ta-
tălui său, Mihail Bărăgan (decedat
la 6 iunie 1980), în vârstă de 77 de
ani, se găsea internat la Spitalul
Universitar Bucureşti cu diagnosti-
cul „accident v ascular cerebral
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MARIN TURCITU şi MIRCEA CANŢĂR

Să începem cu distribuţia. Mai exact cu numele ac-
torilor imobiliari: avocat Constantin Catrina (Baroul
Dolj), sora acestuia, avocat Sandu (ex-Catrina, ex-
Şania) Georgeta (Baroul Olt), notar public Raluca
Irina Sârbulescu, din Bucureşti, şi Nicolae Băcăna-
ru, din Târgu Jiu, ultimul enumerat, dar nu şi cel mai
puţin important. Specializarea bandei: tunurile imobilia-
re. Chiar dacă banda pare firavă ca efectiv, deţine ex-

acut”, suferind şi de o boală psihi-
că în formă avansată, care presu-
punea lipsa de orientare în timp şi
spaţiu. De unde rezultă că se găsea
internat în spital? Chiar din Înche-
ierea de autentificare nr. 2762/
20 septembrie 2005 (ora 15), a no-
tarului public Raluca Irina Sârbu-
lescu, care menţionează : „(...) M-
am deplasat astăzi, data de mai sus,
în Bucureşti, Spitalul Universitar,
unde am găsit pe Bărăgan Emil
Mihail (...) fiind netransportabil,
care, după citirea actului, a solici-
tat şi a consimţit la autentificarea

prezentului înscris, semnând toate
exemplarele sale”. În fapt, era vor-
ba de un contract de cesiune drep-
turi litigioase, prin care Bărăgan Emil
Mihail, în calitate de cedent, trans-
mitea numitei Catrina Georgeta, în
calitate de cesionar, „toate dreptu-
rile litigioase ce formează obiectul
dosarului nr. 1841/2001, cu notifi-
carea nr. 280/N/2001, la Primăria
municipiului Craiova (n.r. – depu-
să la 21.06.2001), prin prezenta ce-
siune înţelegând să mă retrag defi-
nitiv şi irevocabil, iar cesionara va
avea drept deplin de a continua so-
licitarea şi, în caz de câştig, de a
dobândi drepturi depline asupra
imobilului situat în municipiul Cra-
iova, str. Petre Carp nr.11 (fosta Ar-
mata Poporului nr.13) ce formea-
ză obiectul dosarului respectiv”.

Că o notificare de restituire, care
înseamnă o cerere de restituire, nu
poate fi asimilată, potrivit Codului
Civil în vigoare la acea dată, „drep-
turilor litigioase”, este un detaliu
esenţial, neavut în vedere, ulterior,
de juriştii Primăriei Craiova. După
cum faptul că Bărăgan Emil Mihail
încasase despăgubirile stabilite, în
baza Legii nr. 112/1995, prin Hotă-
rârea nr.341/4 noiembrie 1996 a
Consiliului Judeţean Dolj, în sumă
de 484.461.849 de lei, iar Primăria
Craiova arăta în Dispoziţia nr.
17706/13 decembrie 2005 că plata
s-a făcut la 7.02.2002, demonstrea-
ză o superficialitate nepermisă în
actele administrative.

Dar să sintetizăm: Mihail Emil Bă-
răgan, în vârstă de 77 de ani, inter-
nat în spital, cu diagnosticul „acci-
dent vascular cerebral acut”, sufe-
rind şi de o boală psihică în formă
avansată, care presupunea lipsa de
orientare în timp şi spaţiu, este pus
să semneze un contract de cesiune
„drepturi litigioase”. O persoană cu
un asemenea diagnostic are, potri-
vit medicilor psihiatri pe care i-am
consultat, tulburări de memorie, lip-
să de discernământ şi, din punct de
vedere medico-legal, nu este aptă de
a încheia contracte. Ce a consimţit
atunci bătrânul Bărăgan Emil Mihail?
Că i se înmânează 10.000 de euro,
fără martori, potrivit celor stipulate
în contractul menţionat, urmând ca
restul de 32.500 de euro să se achi-
te până la 17 octombrie 2005, nu
poate nimeni să ateste, mai ales că la
12 octombrie 2005 Bărăgan Emil
Mihail a decedat. Contractul de ce-
siune „drepturi litigioase” dintre Ca-
trina Georgeta şi Bărăgan Emil Mi-
hail este nul absolut şi nu trebuia să
producă efecte în sensul restituirii
imobilului din str. Petre Carp nr.11
(fostă Armata Poporului nr.13). Imo-
bilul de la adresa respectivă, restituit
pe numele Catrina Georgeta, s-a
vândut lui Constantin Catrina şi so-
ţiei acestuia.

Se lucrează
însă febril

Banda celor patru n-are timp de
pierdut. După ce Catrina Georgeta
„a dat lovitura”, intră semeţ în rol
Nicolae Băcănaru, din Târgu Jiu,
str. Victoriei, bl.5, sc.1, et.3, ap.15
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perienţă acumulată, diviziunea muncii, stil insidios de
operare şi, bineînţeles, palmares. Dar, mai ales, com-
plici. Fără aportul acestora din urmă, s-ar fi împotmolit
la fiecare tentativă, ceea ce nu s-a întâmplat. Modul de
operare a presupus, sistematic, adulmecarea prăzii, de
regulă din rândul persoanelor vârstnice, neajutorate, bol-
nave, care, încolţite, au cedat, finalmente, din cauza per-
suasiunii schematice a „actorilor”. Povestea pe care o
depănăm astăzi, la capătul unei investigaţii prelungite, este
sugestivă nu atât pentru perfidia bandei şi a stilului său
de operare, mereu identic, cât a liantului care o uneşte.

şi tunurile lor de pomina lumiişi tunurile lor de pomina lumiişi tunurile lor de pomina lumiişi tunurile lor de pomina lumiişi tunurile lor de pomina lumiişi tunurile lor de pomina lumiişi tunurile lor de pomina lumiişi tunurile lor de pomina lumiişi tunurile lor de pomina lumii

(c arte de identitate seria GZ
nr.111218/2002, eliberat de Poliţia
municipiului Târgu Jiu). Şi acesta,
„pe mână” cu notarul public Ralu-
ca Irina Sârbulescu, obţine, pe 5 oc-
tombrie 2005 (ora 16, de această
dată) o „procură specială” din par-
tea lui Bărăgan Emil Mihail, aflat la
domiciliul din Drumul Taberei, deci
externat, netransportabil, „în vede-
rea susţinerii tuturor intereselor mele
în legătură cu redobândirea, în baza
Legii 1/2000 (...) a terenurilor în
suprafaţă de 40 ha, situate în co-
muna Gherceşti (...) ce au aparţi-
nut tatălui meu, Mihail Bărăgan”.
Prin Încheierea de autentificare nr.
3066/5 octombrie 2005, notarul pu-
blic Raluca Irina Sârbulescu îşi fă-

cea... numărul personal. Conform
diviziunii muncii, instituită la nivelul
bandei. Se mai obţine, în viteză, un
contract de cesiune drepturi suc-
cesorale, din partea Marioarei Ale-
xandru, sora lui Bărăgan Emil Mi-
hail, după ce acesta dăduse ortu’
popii la 12 octombrie 2005, legali-
zat prin Încheierea de autentificare
nr.3323/24 octombrie 2005 a nota-
rului public Raluca Irina Sârbules-
cu. Conform contractului, preţul
cesiunii a fost de 200.000 de lei,
sumă pe care Alexandru Marioara,
femeie în vârstă, declara că a pri-
mit-o integral, în ziua semnării şi au-
tentificării respectivului contract, de
la Nicolae Băcănaru, declaraţia ţi-
nând loc de chitanţă descărcătoa-
re. Adică „se lucra”... într-o desă-
vârşită corectitudine.

Sandu
(ex-Catrina)
Georgeta o apără
în instanţă pe...
Raluca Irina
Sârbulescu

Ocupându-se cu tot felul de ma-
trapazlâcuri, notarul Raluca Irina Sâr-
bulescu s-a văzut chemat în judeca-
tă de numiţii Nicolae şi Victoria Dia-
conescu, din Bucureşti, solicitându-
i-se daune interese în valoare de
100.000 de lei. Chiar dacă, în mod
special, cauza respectivă interesea-
ză mai puţin, menţionăm că notarul
public Raluca Irina Sârbulescu (nu-
mită Raluca blondă) şi-a desemnat
ca avocat pe Sandu (ex-Catrina)
Georgeta. Doar împreună aparţineau
aceleiaşi bande, a celor patru. Cum
s-a terminat povestea, nu ştim. Ceea
ce era de demonstrat, demonstrăm,
prin facsimile. Să nu-l omitem pe
avocatul Constantin Catrina, deza-
vantajat în economia textului de până
acum. Care nici cel puţin prevederi-
le Legii privind exercitarea profesiei
de avocat (nr.51/1995) nu le cunoaş-
te sau le sfidează premeditat, altmin-
teri n-ar fi acceptat, la 19 ianuarie
2009, „procura specială” din par-
tea lui Nicolae Băcănaru de a-l re-
prezenta „la Primăria Gherceşti, Pre-
fectura Dolj, precum şi la celelalte
organe competente, în vederea obţi-
nerii titlurilor de proprietate pentru
terenul agricol (...) ce mi-a fost atri-
buit în baza Legii nr. 246/2005 şi a
Hotărârii Comisiei judeţene de fond
funciar nr.1668/19 octombrie 2007”.
Motiv de a menţiona şi notarul pu-
blic „de casă” Mariana Bâzgu, din
Craiova. De prisos să mai amintim
că, potrivit art.3, al.1, litera b) din
Legea nr.51/1995, avocatul lucrea-
ză în baza contractului de asistenţă
judiciară, anexă la statutul profesiei,
şi nu a „procurii speciale”. O baga-
telă pentru Constantin Catrina. Că,
deja, la data de 19 ianuarie 2009 îşi
frecau mâinile Eugen Marinescu şi
ex-prefectul de Dolj Silviu Dumitru
o atestă faptul că, trei zile mai târziu,
adică pe 22 ianuarie 2009, eliberau,
totalmente nelegal, un snop de TDP-
uri, printre care şi pe cele care îl în-
destulau pe Nicolae Băcănaru. Evi-

dent, cu totul întâmplător. Numai că
semnalele de toate felurile nu lipsesc.
Şi suntem avertizaţi că am intrat
„într-un cuib de viespi”, cu ramifi-
caţii extrem de mari. Motiv de câ-
teva întrebări publice: Câte imobile
s-au restituit, în Craiova, pe nume-
le Catrina Georgeta, Şania George-
ta, Băcănaru Nicolae? Pentru imo-
bilele din Craiova, str.Mitropolit Fir-

milian nr.1, Eugeniu Carada nr. 18,
Petre Carp nr. 11, restituite în natu-
ră, s-au plătit şi despăgubiri în baza
Legii nr. 112/1995? Întrebări ar mai
fi. Dar ne oprim aici. A desconside-
ra termenul de bandă, după cele ară-
tate mai sus, este o greşeală. Fiind-
că ea lucrează, şi dovedeşte că are
mâinile îndemânatice, spatele aco-
perit şi nu duce lipsă nici de idei.

Uzurparea de calităţi a lui

Eugen Marinescu de la Pre-

fectura Dolj
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“Mascaþii” au sunat, din nou,
“deºteptarea”, ieri-dimineaþã, în
cartierul craiovean Faþa Luncii.
Asta în cadrul unei acþiuni des-
fãºurate de poliþiºtii Serviciului
de Combatere a Traficului de
Persoane din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Orga-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Trei persoane de etnie romã, suspectate de trafic de persoane ºi chiar torturã, au
fost “sãltate”, ieri-dimineaþã, din cartierul craiovean Faþa Luncii. Poliþiºtii ºi pro-
curorii de crimã organizatã îi cerceteazã pe cei trei, pentru faptul cã, împreunã cu
alte persoane, au transportat în mai multe state ale UE ºi au obligat sã se prostitu-
eze la stradã 14 tinere, obþinând astfel venituri de peste 50.000 euro.

TTTTTraficanþi de persoane “sãltaþi” din Faþa Lunciiraficanþi de persoane “sãltaþi” din Faþa Lunciiraficanþi de persoane “sãltaþi” din Faþa Lunciiraficanþi de persoane “sãltaþi” din Faþa Lunciiraficanþi de persoane “sãltaþi” din Faþa Luncii

nizate (BCCO) Craiova, cu spri-
jinul IPJ Dolj ºi SRI Dolj ºi co-
ordonatã de procurorii DIICOT
- Serviciul Teritorial Craiova vi-
zând destructurarea unui grup in-
fracþional organizat, specializat în
trafic de persoane prin exploa-
tare sexualã la stradã. Astfel,

dis-de-dimineaþã, oamenii legii
au descins la ºase locuinþe apar-
þinând membrilor grupului, mare
parte din ei membri ai clanului
Poenaru, în urma acþiunii fiind
“sãltaþi” Filip Poenaru, de 35 de
ani, cunoscut cu antecedente
pentru fapte comise cu violenþã,
Gabi Alin Poenaru zis “Patrian”,
de 33 de ani ºi Cortizon Iorda-
che, de 35 de ani.

Potrivit oamenilor legii, din cer-
cetãrile efectuate s-a stabilit cã,
în perioada ianuarie 2010 – mar-
tie 2012, membrii grupului infrac-
þional din care fac parte cei trei
romi, au racolat 14 tinere din ju-
deþele Dolj, Gorj ºi Argeº pe care
le-au transportat în Germania, Ita-
lia, Spania ºi Marea Britanie, iar
odatã ajunse aici prin ameninþãri
ºi chiar bãtãi, le-au determinat sã
întreþinã raporturi sexuale “la
stradã”, modalitate prin care gru-

parea s-ar fi ales cu peste 50.000
euro. Din câte se pare, una din-
tre fetele duse în Germania ar fi
fost chiar mutilatã când a refuzat
sã mai iasã la stradã.

În urma percheziþiilor de ieri-
dimineaþã s-au ridicat mai multe
documente, un pistol deþinut ile-
gal, iar cei trei bãrbaþi au fost

duºi, pe rând, la sediul DIICOT
- Serviciul Teritorial Craiova
pentru audieri.

Pânã la ora 17.00, procurorul
de caz dispusese emiterea ordo-
nanþei de reþinere pe numele unu-
ia dintre bãrbaþi, care a ajuns în
arest, însã audierile au continuat
în dosar, pânã târziu.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, luni,
19 martie a.c., în jurul orei 13.00, lucrãtorii
Serviciului de Investigaþii Criminale al IPJ
Dolj l-au prins pe Ovidiu Michiu, de 22 de
ani, din comuna Crivãþ, judeþul Cãlãraºi, la
un oficiu poºtal din Craiova, în timp ce în-
cerca sã expedieze unor persoane din jude-
þele Alba ºi Sãlaj, douã colete ramburs ce ar
fi trebuit sã conþinã aparaturã electronicã în
valoare de 1.000 lei. Din cercetãrile efec-
tuate de poliþiº-
tii craioveni îm-
preunã cu cole-
gii de la Servicii-
le de Investiga-
þii Criminale Alba
ºi Sãlaj a rezul-
tat faptul cã
douã persoane
din cele douã ju-
deþe comanda-
serã prin inter-
mediul unui site
de licitaþii pro-
duse electronice
pe care, con-
form anunþului
postat pe site-ul
respectiv, le vin-
dea un craio-
vean. Numai cã,
cel care postase anunþurile ºi pozele cu ob-
iectele respective era Ovidiu Michiu, care
folosise o identitate falsã. Acesta urma sã
expedieze coletele, iar cumpãrãtorul semna
de primire ºi achita contravaloarea în mo-

Un tânãr de 22 de ani, din judeþul Cãlãraºi, a fost arestat preventiv, ieri dupã-
amiazã, pentru comiterea infracþiunii de tentativã la înºelãciune, dupã ce a fost
prins în flagrant, la un oficiu poºtal din Craiova, în timp ce voia sã trimitã douã
colete. În pachetele respective ar fi trebuit sã fie aparaturã electronicã, însã erau
doar haine vechi. Asta pentru cã tânãrul posta anunþuri fictive pe un site de cum-
pãrãturi on-line, oferind spre vânzare bunuri pe care nu le deþinea.

Cumpãraserã produse electronice
ºi  urmau sã primeascã haine vechi

Înºelãciuni on-line:
Efectivele Grupei de Supraveghere ºi Ordine Publicã Calafat din cadrul Inspectora-

tului de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj au depistat, luni dupã-amiazã, o persoanã care
comercializa articole de îmbrãcãminte sport ce pãreau a fi contrafãcute. Bãrbatul,
Vasile M., de 61 de ani, din Calafat, oferea spre vânzare, de la punctul de lucru al
societãþii sale, îmbrãcãminte tip sport, mai exact treninguri, fãrã certificat de confor-
mitate al mãrcii înregistrate, produsele purtând însemnul mãrcii înregistrate „Adi-
das”. “Persoanei în cauzã i-
au fost întocmite actele pre-
mergãtoare de constatare sub
aspectul sãvârºirii infracþiu-
nii de punere în circulaþie a
unui produs purtând o mar-
cã identicã sau similarã cu o
marcã înregistratã pentru
produse identice sau simila-
re ºi care îl prejudiciazã pe
titularul mãrcii înregistrate,
urmând a fi înaintate organe-
lor competente pentru solu-
þionare. Marfa, în valoare de
2.080 lei, a fost ridicatã în
vederea continuãrii verificã-
rilor”, a precizat lt. Ion Þapu,
ofiþer de presã al IJJ Dolj.

Vindea îmbrãcãminte contrafãcutã

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au ad-
mis, luni, recursul formulat de procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova îm-
potriva deciziei Tribunalului Dolj de respin-
gere a arestãrii preventive a Mioarei Popa ºi
au emis pe numele femeii mandat de aresta-

Încã  o  a res tare  în  dosaru l  captur i i
de  5  k i l og rame de  haº i º

re preventivã pentru 25 de zile, pentru co-
miterea infracþiunii de introducere în þarã ºi
trafic de droguri de risc. În aceeaºi ºedinþã,
magistraþii Curþii de Apel Craiova au respins
recursul formulat de Stratil Mihai, arestat ºi
el în acelaºi dosar. Este vorba despre una

dintre cele mai mari capturi
de droguri fãcute în Dolj, 5
kilograme de haºiº descope-
rite în comuna Unirea, în
urma unei acþiuni a poliþiºti-
lor ºi procurorilor craioveni de
crimã organizatã desfãºuratã
pe 7 martie a.c. Conform pro-
curorilor DIICOT, drogurile
proveneau din Spania ºi erau
destinate comercializãrii pe
raza municipiului Craiova, iar
valoarea lor se ridica la apro-
ximativ 50.000 de euro.

mentul când le primea, fãrã sã ºtie cã a fost
pãcãlit ºi cã în locul unui laptop se alesese
cu niºte haine vechi. “Prin extinderea cer-
cetãrilor, s-a stabilit cã persoana în cauzã,
prin intermediul site-ului de licitaþii, postase
anunþuri de vânzare cu privire la articole elec-
tronice, respectiv laptop-uri, telefoane mo-
bile, boxe audio etc., pe care nu le deþinea,
folosind în cadrul tranzacþiilor datele de sta-
re civilã ale unei alte persoane. De aseme-

nea, în urma veri-
ficãrii celor douã
colete s-a stabilit
cã acestea conþi-
neau materiale tex-
tile uzate, fãrã va-
loare. În cauzã a
fost întocmit dosar
de cercetare pena-
lã pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de
tentativã la înºelã-
ciune”, a declarat
agent Amelia Cã-
prãrin, purtãtorul
de cuvânt al IPJ
Dolj. Ovidiu Mi-
chiu a fost reþinut
luni, pentru 24 de
ore, iar ieri dupã-
amiazã acesta a

fost prezentat instanþei, care i-a emis man-
dat de arestare preventivã pentru 29 de zile.
Cercetãrile continuã în acest dosar, întrucât
sunt date cã activitatea infracþionalã a tânã-
rului ar fi mult mai “bogatã”.
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Asociaþia Românã pentru
Transfer Tehnologic ºi Inovare
(A.Ro.T.T.) implementeazã pro-
iectul „Turismul tematic trans-
frontalier – oportunitate pentru
dezvoltarea ºi promovarea iden-
titãþii regiunii Dolj, Olt, Mehe-
dinþi, Vidin, Montana, Vratza, Ple-
ven”, care este finanþat prin Pro-
gramul de cooperare transfron-
talierã România-Bulgaria 2007-
2013. Parteneri în cadrul  aces-
tui proiect sunt: Asociaþia Trans-
frontalierã E (quilibrum) Environ-
ment, Fundaþia Perpetuum Mo-
bile - Pleven,  Asociaþia Partene-
riatul Regional pentru Dezvolta-

re Durabilã - Vidin. Ieri a avut loc
la Craiova, la sediul A.Ro.T.T.,
conferinþa de presã prilejuitã de
finalizarea acestui proiect. Obiec-
tivul principal al proiectului este
sprijinirea dezvoltãrii durabile a
zonei transfrontaliere Dolj, Olt,
Mehedinþi, Vidin, Montana, Vrat-
za, Pleven prin identificarea ºi
promovarea oportunitãþilor turis-
tice ale regiunii.

ªapte rute
tematice

Ing. Gabriel Vlãduþ, manage-
rul de proiect a precizat cã prin-

cipalele activitãþi ale proiectului
vor consta în: elaborarea a douã
studii: „Turismul tematic – opor-
tunitate pentru dezvoltarea ºi pro-
movarea identitãþii în zona trans-
frontalierã Dolj, Olt, Mehedinþi,
Vidin, Montana, Vratza, Pleven”
ºi “Constrângeri în promovarea
turismului tematic transfrontalier,
în regiunea Dolj, Olt, Mehedinþi,
Vidin, Montana, Vratza, Pleven”.
„ Prin acest proiect s-a urmãrit
elaborarea ºi difuzarea unui film
despre cel puþin “7 trasee turis-
tice tematice”, organizarea unor
workshop-uri pentru tour opera-
tori, organizarea unor misiuni

economice, a douã trasee turis-
tice demonstrative pentru auto-
ritãþi ºi mass-media ºi nu în ulti-
mul rând, realizarea unui portal
de promovare a regiunii trans-
frontaliere ºi turismului tematic
- hartã digitalã ºi de poziþionare
GPS a cel puþin ºapte rute tema-
tice...”, a precizat ing.Gabriel

Vlãduþ. Proiectul s-a desfãºurat
pe o perioadã de 18 luni ºi a fost
adresat autoritãþilor regionale ºi
locale, agenþiilor de turism, tour
operatorilor, ONG-urilor ºi IMM-
urilor din domeniul turismului din
zona Dolj-Olt-Mehedinþi-Vidin-
Montana-Vratza-Pleven.

MARGA BULUGEAN

Cele mai multe concedii medicale, nu
mai puþin de 34.281, au fost cele de boa-
lã, urmate la distanþã mare de concediile
de maternitate (5.918) ºi concediile pen-
tru îngrijirea copilului (622). Compara-
tiv, în anul 2010 medicii din judeþul Dolj
raportau eliberarea unui numãr de 44.662
de concedii medicale, din care 7.511 au
fost concedii medicale de maternitate,
699 concedii medicale pentru îngrijirea
copilului, iar 36.452 au fost concedii me-
dicale de boalã. Astfel, anul trecut, s-a
înregistrat o diminuare cu 8,6% faþã de
numãrul de concedii medicale raportate
în anul 2010, iar din punct de vedere
strict al concediilor de boalã scãderea a
fost de 5,95%.

„Analizând, pe anul trecut, evoluþia ra-
portãrii concediilor medicale eliberate de
medici se observã lunar o evoluþie lentã
în scãdere pentru concediile medicale de
maternitate ºi cele de îngrijire a copilu-
lui ºi o evoluþie în funcþie de anotimp a
concediilor medicale de boalã, pe ansam-
blu pãstrându-se trendul descrescãtor”,
a precizat Daniela Gheorghe, purtãtor de

A scãzut numãrul concediilor
medicale acordate doljenilor

Doljenilor le-au fost acordate anul trecut mai puþine
concedii medicale comparativ cu anul 2010. Þinând cont
de raportãrile depuse de medicii care sunt în relaþie con-
tractualã cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate (CAS) Dolj ºi
au încheiate convenþii de eliberare a concediilor medicale,
în 2011 au fost eliberate 40.821 de concedii medicale, în

scãdere cu aproape 4.000 faþã de 2010.

Ieri a fost Ziua
Porþilor Deschise la
Administraþia Bazinalã
de Apã “Jiu”, eveniment
organizat în cadrul
sãptãmânii dedicate de
cãtre Apele Române
Zilei Mondiale a Apei.
Sediul instituþiei din
Craiova a fost vizitat de
elevii clasei a V-a
împreunã cu profesoara
de biologie, Rodica
Boldiºor, de la ªcoala
Generalã nr. 29 “N.
Romanescu”, elevi care
sunt înscriºi în progra-
mul Eco-ªcoala de
patru ani ºi au obþinut
distincþia Steagul Verde ca însemn al
derulãrii tuturor acþiunilor înscrise în
acest program. Cum ºcolarii au
participat la diferite concursuri ºi la
diferite activitãþi de ecologizare, iar
ºcoala în care învaþã este cunoscutã
ca o instituþie de învãþãmânt “eco”,
nu s-au lãsat mai prejos nici de
aceastã datã ºi au adus specialiºtilor
de la Ape o serie de planºe care
evidenþiazã importanþa apei în viaþa
omului. Astfel, activitatea de labora-
tor, experimentele efectuate de biolo-
gii ºi chimiºtii ABA “Jiu”: privitul la
microscop a diferitelor microorganis-
me de apã, determinarea sodiului ºi

cuvânt al Casei de Asigurãri de Sãnãtate
Dolj.
Peste 40.000 de concedii
medicale, acordate în
2011

O scãdere a numãrului de concedii me-
dicale se constatã ºi dacã þinem cont de
raportãrile angajatorilor. Potrivit actelor de-
puse de aceºtia la Casa de Asigurãri de Sã-
nãtate Dolj, anul trecut au fost eliberate
40.821 concedii medicale. Mai puþine de-
cât în 2010 când angajatorii cu sediul so-
cial în judeþul Dolj au raportat un numãr
de 46.565 concedii medicale, adicã o di-
minuare cu 12,98%. ªi în acest caz se
observã o evoluþie în funcþie de anotimp a
concediilor medicale, pe ansamblu pãstrân-
du-se trendul descrescãtor. De altfel, spre
deosebire de alþi ani, de data aceasta ra-
portãrile transmise de medici, dar ºi cele
ale angajatorilor, au valori apropiate.

„Menþionãm cã raportarea la CAS Dolj
a concediilor medicale de care au benefi-
ciat salariaþii angajatorilor din judeþul Dolj

conþine numãrul total de
concedii medicale eliberate
pentru salariaþii din toate
subunitãþile din þarã. ªi ra-
portãrile depuse de medicii
care au încheiate convenþii
de eliberare a concediilor
medicale, la CAS Dolj, con-
þin concedii medicale elibe-
rate pentru asiguraþi din alte
judeþe, Craiova fiind centru
universitar, cu o largã adre-
sabilitate”, a mai spus pur-
tãtorul de cuvânt al Casei de
Asigurãri de Sãnãtate Dolj.

RADU ILICEANU

Ziua Porþilor Deschise, la Administraþia
Bazinalã de Apã “Jiu”

potasiului din apã cu ajutorul flamfo-
tometrului, determinarea azotiþilor,
azotaþilor ºi fosfaþilor din apã au
completat cunoºtiinþele elevilor de la
ªcoala Generalã nr. 29 “N. Romanescu”.
Tot ieri, pragul Administraþiei Bazinale
de Apã “Jiu” a fost trecut ºi de elevii
clasei I  D de la Colegiul Naþional
“Carol I”, însoþiþi de cãtre învãþãtoa-
rea Izabela Nica. “Specialiºtii noºtri
le-au arãtat elevilor, prin prezentarea
realizatã ºi tema dezbãtutã, cã accesul
la apã înseamnã accesul la hranã, iar
accesul la apã de mai bunã calitate
înseamnã o hranã de mai bunã calita-
te. Micuþii au aflat câtã apã consumã

un om zilnic ºi câtã apã
este încorporatã în
legumele ºi fructele pe
care le consumãm ºi se
pare cã le-am trezit
interesul. De asemenea,
au fost entuziasmaþi ºi
de ustensilele specifice
laboratorului: eprubete,
pahare cilindrice, baghe-
te, pipete, flacoane
conice, pâlnie de sticlã,
microscop, baloane
cotate”, a apreciat
Camelia Bãrbuþu, purtãto-
rul de cuvânt al ABA Jiu.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Lumea presei craiovene s-a amu-
zat discret la vestea proptirii ca di-
rector, prin concurs (?!) a fostului
purtãtor de vorbe al prefectului de
Dolj, la TVR Craiova. Ca un fapt di-
vers, Cristian Nedelcu a fost primul
colaborator adus în regim de urgen-
þã la cabinetul prefectului Nicolae
Giugea, dupã numirea acestuia în
funcþie. Dovada neîndoielnicã a unei
încrederi neþãrmuite. Dacã a fost sau
nu mulþumit Nicoale Giugea de pre-
staþia colaboratorului sãu, asta o vom
afla mai târziu. Când pe nimeni nu va
mai interesa. Sã revenim la concur-
sul „serios”, pentru ocuparea postu-
lui de director la Studioul Teritorial
TVR Craiova, desfãºurat, cum spu-
neam ºi ieri într-o lipsã de transpa-
renþã descumpãnitoare. ªi iatã ce ar
mai trebui spus: în urmã cu câþiva ani,
Cristian Nedelcu a participat la un
concurs pentru ocuparea unui post

TVR Craiova: Nedelcu
n-a fost validat ca redactor,
dar a fost proptit ca director

de redactor/reporter la
TVR Craiova, la care a
picat. Cu brio. Printre
membrii comisiei de
evaluare s-au aflat ºi
unii dintre viitorii sãi
subordonaþi, uimiþi de
faptul cã dacã n-a fost
validat ca redactor a
fost proptit director. Cu
alte cuvinte ne aflãm în
faþa unei situaþii neo-
biºnuite, cu potenþial
de nemulþumire. Toþi
angajaþii de la TVR
Craiova discutã „cir-
cumstanþele” speciale
în care a fost adus cel

botezat „OSCAR”, ºi glumele nu sunt
de bun augur. Ei nu înþeleg cã Nedel-
cu a fost adus din cauza „slabului ni-
vel ideologic” al redacþiei. De fapt
pânã la urmã Cristian Nedelcu nu re-
prezintã altceva decât expresia unei
politici „de resurse umane” promova-
tã exacerbat de principalul partid de
guvernãmânt. A-ºi face iluzii cã poa-
te rezista multã vreme, într-o colecti-
vitate care nu-l doreºte, e o naivita-
te. Chiar dacã le va vorbi celor de la
TVR despre minunata sa tezã de doc-
torat „Canonul marginalului. Încer-
care de analizã a bancului”. Dizerta-
þie de mare rafinament, care îi va per-
mite accederea în elita intelectualã cra-
ioveanã. Demers temerar. De fapt, se-
rios vorbind, tot ce s-a întâmplat la
TVR Craiova, în aceste zile, cu aceas-
tã parodie de concurs, nu este altce-
va decât o ruºine. ªi punem punct.

MARIN TURCITU

ªcolile din Dolj, premiateªcolile din Dolj, premiateªcolile din Dolj, premiateªcolile din Dolj, premiateªcolile din Dolj, premiate
pentru proiectele europenepentru proiectele europenepentru proiectele europenepentru proiectele europenepentru proiectele europene

Inspectoratul ªcolar ju-
deþean Dolj a gãzduit, vi-
neri, faza judeþeanã a con-
cursului Made for Europe.
Competiþia a reunit ºi a
premiat unitãþile ºcolare
din judeþul Dolj care au fost
implicate în proiecte finan-
þate din fonduri europene.

Majoritatea proiectelor prezentate
au fost finanþate prin programul Co-
menius, care presupune înfrãþirea cu
ºcoli din mai multe þãri europene pen-
tru desfãºurarea unor obiective co-
mune. În cadrul acestui program, atât
profesorii, cât ºi elevii au experienþa
unor lecþii desfãºurate în þãrile parte-
nere, ce au fost expuse ºi în cadrul
concursului. Au fost prezentate, de
asemenea, produsele finale ale pro-
iectelor, realizate în colaborare cu par-
tenerii europeni, printre care s-au re-
gãsit site-uri, reviste, cãrþi sau filme.
Premiul I - obþinut de Liceul
„Petrache Triºcu”

Premiul I a fost câºtigat de Liceul
cu Program Sportiv „Petrache Triºcu”,
cu dvd-ul prezentând spectacole ar-
tistice susþinute în trei þãri europene,
în cadrul proiectului multilateral Come-
nius MitEu. Premiul al doilea a fost
obþinut tot de un produs final al unui
proiect Comenius, desfãºurat de Liceul
Adventist, reprezentat de un DVD al
unui film educativ: „The second chan-
ce”, avându-i ca protagoniºti ºi reali-
zatori pe elevii acestei unitãþi ºcolare.
Menþiuni au obþinut grupul ªcolar

„Matei Basarab”, Grupul ªcolar „Char-
les Laugier” ºi Colegiul Naþional
„Gheorghe Chiþu” din Craiova. O altã
linie de finanþare care s-a regãsit pre-
zentatã a fost cea a proiectelor Leonar-
do da Vinci, prin intermediul cãrora gru-
puri mari de elevi de la filiere tehnolo-
gice au oportunitatea de a-ºi desfãºu-
ra practica în firme din alte þãri. Experi-
enþa câºtigatã de elevi în cadrul pieþei
europene a fost exemplificatã prin ima-
gini ºi produse sugestive.

Premiul al treilea a revenit unui
proiect de acest tip, organizat de Gru-
pul ªcolar Transporturi Auto, prin
intermediul cãruia 30 de elevi au des-
fãºurat timp de o lunã practicã în mai
multe firme din Spania.
Preºcolarii de la Grãdiniþa 21
au luat premiul special al juriului

Proiectele digitale E-Twinning au
fost reprezentate de cei mai mici parti-
cipanþi, preºcolarii de la Grãdiniþa Nr.
21 Craiova, conduºi de managerul Mi-
haela Rusu ºi îndrumaþi de prof. Sil-
via Pãtru. Proiectul prezentat de ei a

fost un calendar intercultural, cu ima-
gini realizate de copii, care propunea
respectarea unor valori europene ca
toleranþa ºi cooperarea. Cei mici au
fost foarte convingãtori în pledoaria
lor pentru cunoaºtere reciprocã ºi ac-
ceptare, motiv pentru care au ºi câºti-
gat premiul special al juriului. „Toate
aceste proiecte sunt realizate de pro-
fesori în timpul lor liber, de la faza de
concepþie, pânã la desfãºurare ºi eva-
luare, uneori cu cheltuieli personale.
Este o mare satisfacþie sã mi se con-
firme cã mai existã încã dascãli pasio-
naþi de meseria lor, care reuºesc sã
insufle elevilor din interesul lor”, a
precizat Cristina Ungureanu, inspec-
tor ºcolar pentru programe europene
în cadrul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj.

Susþinãtorii fiecãrui proiect au avut
oportunitatea de a vota, în salã, cel
mai bun proiect, pentru acordarea
premiului de popularitate, obþinut de
ªcoala Ghindeni, la care s-a adãugat
ºi o menþiune din partea juriului.

CARMEN RUSAN

Teatrele de animaþie din întreaga
lume sãrbãtoresc, astãzi, Ziua Inter-
naþionalã a Teatrelor de Pãpuºi ºi
Marionete. Evenimentul este celebrat
ºi în România, împreunã cu Uniunea
Internaþionalã a Artiºtilor Marionetiºti.
Ziua festivã de 21 martie reprezintã o
ocazie de a focaliza atenþia comunitãþii
artistice internaþionale, a tuturor insti-
tuþiilor ºi a publicului, în general, asu-

Ateliere de „împrietenire cu teatrul” ºi de confecþionat pãpuºi,
în Sãptãmâna Internaþionalã a Teatrului

Asociaþia Culturalã „GAG” din Craiova organizea-
zã, în perioada 21-27 martie, ediþia a IV-a a Sãptãmânii
Internaþionale a Teatrului. Astfel, între 21 martie –
Ziua Internaþionalã a Marionetiºtilor ºi 27 martie –
Ziua Mondialã a Teatrului, se deschid din nou porþile
spre joacã, joc ºi teatru printr-o serie de ateliere. „Am
ales sã celebrãm teatrul prin stimularea imaginaþiei, a
îndemânãrii, a pasiunii pentru teatru (pentru unii încã
nedescoperitã), a libertãþii pe care numai fantezia ºi

Din mesajul pentru Ziua Mondialã a Teatrului de Animaþie transmis, în
acest an, de artistul spaniol Joan Baixas, pictor, dramaturg ºi regizor: «Azi e zi
de sãrbãtoare. Cu un gest dezinvolt, sã punem deoparte ziarele, sã þinem din scurt
rãspândirea de veºti ºi sã propunem un toast pentru artã ºi fraternitate, pentru cã
astãzi este sãrbãtoare, sãrbãtorim Ziua Mondialã a Teatrului de Marionete. Noi nu
putem uita de durere, de realitatea dureroasã a nenorocirilor ºi dezastrelor care
afecteazã lumea, dar, tocmai, pentru cã nu putem uita, vom sãrbãtori demnitatea
umanã, zel nestins în a glorifica viaþa în ciuda nenorocirilor ºi a morþii. (...) Aºa
lãudãm zeii care ne-au inspirat aceastã profesie, mulþumim bunicilor noºtri cã au
întemeiat UNIMA ºi sãrbãtorim mãreþia acestei arte a imaginarului ridicând paha-
rul în cinstea Marionetei. Prieteni, sã aveþi o sãrbãtoare frumoasã!».

pra marionetei, a creativitãþii ºi inven-
tivitãþii ei. Ziua Teatrelor de Pãpuºi ºi
Marionete a început sã fie sãrbãtoritã
în urma deciziei Consiliului General
UNIMA (Organizaþia Mondialã a Ma-
rionetiºtilor), reunit în iunie 2002, la
Atlanta. A fost marcatã, pentru prima
datã, în India, în anul 2003, acum deve-
nind o tradiþie ca instituþiile de gen din
întreaga lume sã o celebreze prin di-

verse manifestãri culturale.
Ziua este marcatã ºi la Craiova, de

Asociaþia Culturalã „GAG”, care or-
ganizeazã astãzi, între orele 10.00 ºi
12.00, la Casa de Culturã „Traian De-
metrescu”, sub genericul „Jocul de-
a joaca”, un atelier „de împrietenire
cu teatrul”, la care ºi-au anunþat par-
ticiparea elevii clasei de II-a de la Gru-
pul ªcolar „Matei Basarab” (coordo-

nator: prof. Anca Suciu). De aseme-
nea, sub genericul „Arta trasului de
sfori”, are loc proiecþia spectacolului
„Respiraþii” al Teatrului „Ariel” din
Târgu Mureº.

ªi pentru cã vorbim de Sãptãmâ-
na Internaþionalã a Teatrului, ate-
lierele „de împrietenire cu teatrul” vor
continua la Casa de Culturã ºi pe par-
cursul zilelor de 22, 23 ºi 26 martie,
între orele 10.00 ºi 12.00. La cel de
mâine vor participa elevii clasei a II-a
B de la Colegiul Naþional „Elena Cuza”
(coord.: învãþãtoare Cristina Diaco-
nescu), iar la cel de vineri – copii de la
ªcoala nr. 18 „Sf. Dumitru” (coord.:

Adriana Teodorescu).
Ziua Mondialã a Teatrului – cre-

atã în 1961, de Institutul Internaþional
de Teatru, evenimentul fiind marcat
anual, la data de 27 martie, de Centre-
le ITI ºi de comunitatea teatralã inter-
naþionalã – va fi sãrbãtoritã marþi, 27
martie, cum altfel decât printr-un spec-
tacol: „La bulivar, birjar! La buli-
var!”, inspirat din schiþele lui I.L Ca-
ragiale ºi prezentat, între orele 10.00
ºi 12.00, la Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”, de elevii clasei a V-a de
la ªcoala nr. 18 „Sf. Dumitru” (coord.
prof. Rodica Stovicek).

MAGDA BRATU

poveºtile o pot oferi”, spune Adriana Teodorescu, repre-
zentant al Asociaþiei Culturale „GAG”. Primul atelier,
de „împrietenire cu teatrul”, are loc astãzi, între orele
10.00 ºi 12.00, la Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu”, iar urmãtoarele, „de confecþionat pãpuºi din lin-
guri de lemn”, se vor desfãºura pe parcursul zilelor de
22 ºi 23 martie, la Casa Bãniei, fiind organizate împre-
unã cu Muzeul Olteniei. Participarea este liberã pentru
toþi micii ºi marii iubitori ai teatrului.

Muzeul Pãpuºilor,
deschis la Casa Bãniei

„Tradiþia lingurilor
înveºmântate”

Muzeul Olteniei, în colaborare cu Asociaþia
Culturalã „GAG”, organizeazã în zilele de 22 ºi
23 martie, la Casa Bãniei, atelierele de confecþio-
nat pãpuºi din linguri de lemn „Tradiþia lingu-
rilor înveºmântate”. «Cea de-a II-a ediþie a ate-
lierelor de confecþionat pãpuºi din linguri de lemn
va fi în continuare o bucurie a exprimãrilor „co-
pilãreºti” ºi se va desfãºura într-un cadru de
poveste ºi de tradiþie. Vor participa elevi de la
ºcolile din Craiova într-un ludens care va stârni
pofta de meºteºug, pofta de imaginaþie. Pãpuºa
înveºmântatã va deveni astfel, dincolo de can-
doarea exerciþiului meºteºugãresc, o formã na-
turalã ºi expresivã a recreãrii modelelor tradiþiei,
dar ºi semnele inovaþiei. Totul se învaþã, pânã la

urmã!», spune Mihai Fifor, managerul Muzeului Olteniei. Atelierele „Tradiþia
lingurilor înveºmântate” se vor desfãºura la Casa Bãniei (Secþia de Etnografie
a muzeului, din strada „Matei Basarab” nr. 16), între orele 10.00 ºi 12.00.
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Câştigătoare a programului „Biblionet – lumea în
bibl ioteca mea”, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman” din Craiova a reuşit, până în prezent, să
doteze 38 de biblioteci din judeţ cu 176 de computere.
Astăzi, instituţia lansează tuturor primarilor doljeni invi-
taţia de înscriere în runda a patra a Programului, în cadrul
unei întâlniri care se desfăşoară începând cu ora 10.00, în
Sala „Nicolae Romanescu”.

Programul „Biblionet” constă în donarea către bi-
bliotecile publice din România de echipamente IT cu
acces la Internet, în programe de instruire pentru bi-
bliotecari, precum şi în acţiuni de sensibilizare a publi-
cului larg faţă de lectură şi rolul instituţiei bibliotecii în
viaţa comunităţii. În această a patra rundă, bibliotecile
judeţene au posibilitatea să propună 40 de biblioteci
publice care să beneficieze de dotare cu computere şi
perifericele aferente. Programul a fost lansat în 2009 şi
se desfăşoară pe o perioadă de cinci ani, sub forma
unui parteneriat între International Research & Ex-
changes Board (I.R.E.X.), Asociaţia Naţională a Biblio-
tecarilo r şi Bib liotecilo r Publice d in  România
(ANBBPR), autorităţile locale şi naţionale şi biblioteci-
le din ţară. Valoarea lui este de aproape 27 de milioane
de dolari, iar finanţarea este asigurată prin Programul
„Global Libraries” al Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates”.

Cu prilejul întâlnirii de astăzi vor avea loc d iscu ţii
despre implementarea Programului „Biblionet”, la care
participă preş edintele Consiliului Judeţean  Dolj, Ion
Prioteasa, directo rului adjunct I.R.E.X., Scott Ander-
sen, managerul Biblio tecii Judeţene „Aman”, Lucian
Dindirică, coordonatorului judeţean al Programului, Ni-
co leta Traşcă, primarii Ion Dăbuleanu (Gighera) şi Ni-
co lae Drăgoi (Dăbuleni).

MAGDA BRATU

Programul „Biblionet”
a ajuns la a patra rundă în Dolj

Elevii Liceului „Marin Sorescu” au
făcut dublă performanţă în week-end

Elev ii Liceu lu i de
Arta „Marin Sores cu”
din  Craiova au îmbogă-
ţit, în acest  week-end,
palmaresu l premiilor ob-
ţinute la o limpiadele na-
ţionale. Astfel, corul li-
ceului a obţinut p remiul
I la concurs ul naţ ional
de la Bucureşti, iar in-
s trument iş t ii au făcu t
performanţă la olimpiada
zonală de la  Piteşti. În
această din urmă compe-
tiţie s -au înscris 24 de
elevi ai Liceului de Artă
din  Craiova care au concurat cu elevi d in judeţele Olt, Mehedin ţi, Gorj,
Vâlcea şi Argeş.  Nouă dint re ei au  obţinut  însă calificarea pentru faza naţi-
onală, obţinând premiul I. Performanţa a fost atinsă la pian de Ştefan Predu-
leac clasa a IV-a, Andrei Mihai Surdu clasa a VII-a, Ruxandra Elena Luţan –
clasa a VIII-a;  la v ioară de Rebeca Mihaela Samson –  clasa a III-a, Ioana
Victoria Nedelcu – clasa a IV-a, A lexandra Maria Albeanu – clasa a VII-a, la
percu ţie Vlad  Ştefan Neamţu clasa a VI-a, Eduard Vârtopeanu –  clasa a V-a
şi la clarinet  Eduard George Cotoianu – clasa a VII-a.  Faza naţ ională s e va
deru la în perioada 5-7 aprilie la Liceul „Dinu Lipatti” din Bucureşti.

CARMEN RUSAN

Site-ul Primăriei Craiova a oferit
două variante ale rezultatului
final al concursului

Concursul de proiecte de mana-
gement pentru ocuparea postului de
manager la Teatru l pentru Copii şi
Tineret „Colibri” – instituţie de spec-
tacol aflată în subordinea Consiliu-
lui Local Municipal Craiova – s-a
desfăşurat în două etape: 5-12 martie
– analiza proiectelor de management
(depuse pe data de 22 februarie), 15
martie – susţinerea proiectelor în ca-
drul interviului. Candidaţii au fost doi:
tânărul actor Vlăsceanu Remus Bog-
dan – notat cu 8,47 după prima etapă
şi cu 8,78 după cea de-a doua, la final
ob ţinând  8,63 şi fiind  declarat
„respins”, şi managerul în funcţie al
teatrului, Berceanu Doina Rodica –
care a obţinut 8,59 după prima etapă
şi 9,30 după cea de-a doua, fiind „ad-
misă” cu 8,95. Aceste rezultate s-au
regăsit pe site-ul Primăriei Craiova
mai târziu, pentru că imediat  după
încheierea concursului s-a anunţat că
Berceanu Doina Rodica a primit 8,57
la prima probă 8,95 la cea de-a doua,

Trei zile are la dispoziţie comisia să so-
luţioneze  conte staţia depusă de Remus
Bogdan Vlăsceanu, contracandidatul Doinei
Rodica Berceanu la concursul de proiecte
de management pentru ocuparea postului
de manager la Teatrul pentru Copii şi Ti-
neret „Colibri”. Concursul s-a desfăşurat
între 22 februarie şi 15 martie a.c., la final
pe cei doi despărţindu-i doar 32 de sutimi.
Asta după ce notele concurenţilor au fost
modificate de la o zi la alta pe site-ul Primă-
riei Craiova, iniţial diferenţa anunţată fiind
de 21 de sutimi. Cum i-au evaluat pe con-
curenţi specialiştii din comisie poate fi dis-

cutabil şi interpretabil, desigur. Cert este
că doi dintre membrii acesteia – consilie-
rul local PD-L Nicolae Marinescu şi acto-
rul Emil Boroghină – fac parte din Consi-
liul de Administraţie al Teatrului „Colibri”!
Conform Re gulame ntului de organizare şi
desfăşurare a concursului, membrii comi-
siei analizează şi notează proiecte le de
management fără a cunoaşte  identitatea
autorului. În aces te condiţii, cei doi lasă
să planeze suspiciunea că au intuit-o mă-
car, putând, astfe l, să o favorizeze pe Doi-
na Rodica Berceanu, manager al teatrului
încă din 2006.

obţinând media 8,76 şi surclasându-l,
astfel, cu doar 21 de sutimi, pe con-
tracandidatul său, Vlăsceanu Remus
Bogdan, care a ob ţinut 8,55 (fiind
notat cu 8,47 şi, respectiv, 8,63).

Cât priveşte comisia de concurs,
conform Anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliulu i Local Craiova nr. 465/
2011, aceasta a fost alcătuită din trei
membri (adică din „doi specialişti în
domeniu şi un reprezentant al autori-
tăţii”, potrivit Anexei nr. 1 la amintita
Hotărâre, adică Regulamentului de
organ izare ş i des făşurare a
concursului): «Boroghină Emil – di-
rector al Festivalului In ternaţional
„Shakespeare”, Boiangiu Nicolae –
secretar literar la Teatrul Naţional
„Marin Sorescu” din Craiova şi Ma-
rinescu Nicolae Sidor – consilier lo-
cal». În contestaţia formulată împo-
triva procedurii concursului, Vlăs-
ceanu Remus Bogdan solicită, între
altele, şi verificarea existenţei «do-
cumentelor doveditoare privind cali-
tatea de „specialist în domeniu”, mai
ales în managementul de teatru şi cu
precădere teatru de păpuşi» în cazul
primilor doi membri ai comisiei.

Nicolae Marinescu
şi Emil Boroghină aprobă
programul de activitate,
ca şi proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli
ale teatrului

Interesat de verificat ar fi, zicem
noi, şi altă calitate, tot a doi membri ai
comisiei: consilierul local PD-L Nico-
lae Marinescu şi actorul Emil Boro-
ghină, fost director al Teatrului Naţio-
nal din Craiova, care fac parte din
Consiliul de Administraţie al Teatru-
lui pentru Copii şi Tineret „Colibri”.
Potrivit Regulamentului de organiza-
re şi desfăşurare a concursului, comi-
sia „elimină din concurs proiectele de
management care conţin informaţii pri-
vind identitatea autorului” şi „anali-
zează proiectele de management de-
puse de candidaţi, acordând note pen-
tru fiecare etapă a concursului” (capi-
tolul II – Organizarea şi funcţionarea
comisiei de concurs, art. 4).

Calitatea celor doi – de membri
atât  în Consiliul de Admin istraţie al
teat rului, cât şi în comisia de con-
curs pentru ocuparea funcţiei de ma-
nager al ins tituţiei – las ă loc suspi-
ciun ii că ar fi putut cunoaşte identi-
tatea unuia dintre concurenţ i şi, ast-
fel, l-ar fi putut favoriza. Mai precis
a Doinei Rodica Berceanu, de şase
ani manager al Teatrului „Colib ri”.
Adică exact acolo unde Nico lae

Marinescu şi Emil Boroghină anali-
zează şi aprobă programele de acti-
vitate şi repertoriile instituţiei, apro-
bă proiectul bugetului de venitu ri şi
cheltuieli (în vederea avizării aces-
tuia de ordonatorul principal de cre-
dite), supune aprobării autorităţii tu-
telare statu l de funcţii al instituţ iei,
aprobă Regulamentul de ordine in-
terioară al instituţiei ş.a.
„Specialiştii” comisiei pentru
soluţionarea contestaţiilor
au la dispoziţie trei zile pentru
a delibera

De altfel, considerând viciată or-
ganizarea concursului şi fiind nemul-
ţumit de rezultatele obţinute la cele
două etape, Remus Bogdan Vlăscea-
nu solicită comisiei pentru soluţio-
narea contestaţiilor „verificarea res-
pectării procedurilor legale privind
existenţa unor declaraţii de confiden-
ţialitate ale membrilor comisiei, sem-
nate şi înregistrate înaintea datei de
deschidere a plicurilor cu proiectele
de management”. De asemenea, cere
verificarea documentelor depuse
pentru înscrierea la concurs, în data
de 22 februarie a.c. (a adeverinţei care
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare şi a proiectului de mana-
gement, întocmit ş i structurat con-
form cerinţelor din Caietul de obiec-
tive, nesemnat, fără elemente de iden-
tificare ale candidatului, în format
printat şi în format electronic – CD

sau DVD), verificarea respectării pro-
cedurii legale a structurii proiectelor
de management depuse ş.a.

Comisia care trebuie să analizeze
aceste aspecte şi să soluţioneze con-
testaţia până vineri (adică în termen
de trei zile lucrătoare de la data expi-
rării termenului pentru depunere – 20
martie) este formată, potrivit Anexei
nr. 1 la amintita Hotărâre nr. 465/2011,
tot din „doi specialişti în domeniu şi
un reprezentant al autorităţii”. „Spe-
cialişti” – subliniem: în domeniu,
adică în managementul unei insti-
tuţii publice de spectacol, de reper-
toriu, în care predomină specificul
păpuşăresc, dar şi spectacolele pen-
tru tineret, festivalurile de profil
etc. – sunt consideraţi, de această
dată, Coşoveanu Gabriel – conferen-
ţiar universitar la Facultatea de Lite-
re a Universităţii din Craiova, dar şi
preşedinte al filialei locale a Uniunii
Scriitorilor din România (în care Ber-
ceanu Doina Rodica este membră!),
şi Dan Lupescu – director al Direc-
ţiei Judeţene pentru Cultură Dolj. Din
partea autorităţii a fos t desemnat
consilierul local PSD Dan Iulius Ma-
gla. Din lac în puţ, cum se spune, în
alcătuirea respect ivelor comisii, în
care ar fi putut fi cooptaţi reprezen-
tanţi cu pregătire temeinică ai unor
instituţii de profil din ţară şi nu oa-
meni de cultură de pe plan local, con-
sideraţi profesionişti, dar în domeniile
lor de activitate.

MAGDA BRATU
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Preºedintele francez, Nico-
las Sarkozy (foto), a confirmat,
luni seara, cã aceeaºi armã ºi
acelaºi scuter furat au fost fo-
losite pe 11 martie pentru uci-
derea unui militar la Toulouse,
apoi, patru zile mai târziu, pen-
tru uciderea altor doi militari,
la Montauban, ºi luni, în ata-
cul de la un colegiu evreiesc
din Toulouse, soldat cu patru
morþi, ceea ce indicã faptul cã
o singurã persoanã este la ori-
ginea acestor atacuri. „Nu cu-

noaºtem motivaþiile acestui
criminal”, „atacând copii ºi un
profesor evrei, motivaþia anti-
semitã pare evidentã. (…)
Acest act este odios, nu poate
rãmâne nepedepsit. Toate mij-
loacele, absolut toate mijloa-
cele disponibile, vor fi angaja-
te pentru ca acest criminal sã
nu mai poatã face rãu. Fiind
vorba despre soldaþii noºtri,
ºtim cã doi erau de confesiu-
ne musulmanã, un al treilea
era din Antile, dar nu cunoaº-

tem motivaþiile, chiar dacã ne
putem imagina cã rasismul ºi
nebunia criminalã sunt lega-
te”, a declarat Sarkozy, la fi-
nalul unei reuniuni la Palatul
Élysée, în prezenþa premieru-
lui François Fillon. Preºedin-
tele a anunþat cã „am decis cã
va fi activat planul Vigipirate,
culoarea stacojie”, cel mai ri-
dicat nivel de alertã antitero-
ristã, în regiunea Midi-Pyr-
énées ºi câteva departamente
limitrofe. Este prima datã când

nivelul maxim al pla-
nului Vigipirate este
activat în Franþa, unde
nivelul roºu este în vi-
goare de la atentatele
din Londra, din iulie
2005. Au fost trimise
echipe suplimentare
de anchetatori, iar la
lãcaºurile de cult ºi
ºcolile confesionale
au fost sporite mãsu-
rile de supraveghere.
Totodatã, Nicolas Sar-
kozy, care candideazã
pentru un nou mandat
la alegerile preziden-
þiale din 22 aprilie ºi 6
mai, a precizat cã îºi

suspendã campania electora-
lã „cel puþin pânã miercuri”,
data funeraliilor militare ale
soldaþilor uciºi.

Poliþia francezã a lansat, ieri,
o vastã operaþiune, cu mijloa-
ce excepþionale, de cãutare a
ucigaºului care a adus þara în
stare de ºoc. Printre suspecþi
figureazã trei foºti militari
neonaziºti. Aceºtia au fost ex-
cluºi în 2008 din armata guver-
namentalã pentru convingerile
lor politice, transmite France 2.
Toþi trei au fãcut parte dintr-un
regiment de paraºutiºti de eli-
tã, la fel ca militarii care au fost
uciºi la Toulouse cu puþin timp
înainte de atacul împotriva co-
legiului evreiesc. Ministrul fran-
cez de Interne, Claude Guéant,
a recunoscut, ieri, cã ancheta-
torii nu l-au identificat încã pe
autor, dar a adãugat cã un mar-
tor ocular l-a vãzut cu o „ca-
merã de luat vederi micã în ju-
rul gâtului”. Autoritãþile sunt în-
grijorate, în primul rând de po-
sibilitatea ca atacatorul sã re-
cidiveze cu un nou atentat,
dupã cum a recunoscut minis-
trul Guéant, care coordoneazã
personal ancheta la Toulouse.
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O unitate militarã ruseascã
antitero a ajuns în Siria, potrivit
agenþiei Interfax, citatã de ABC
News. Surse diplomatice citate
de ABC News apreciazã cã
gestul Moscovei este o adevã-
ratã „bombã”, care va avea se-
rioase repercusiuni. Trupele ru-
seºti antiteroriste au ajuns în
Siria la bordul navei Iman, care
a ancorat în portul Tartus de la
Marea Mediteranã, noteazã
ABC News. RIA Novosti  a
transmis informaþia pe site-ul
sãu în limba arabã. Ambasada
Rusiei la Washington ºi repre-
zentanþii Moscovei la ONU nu
au comentat ºtirea ºi au preci-
zat chiar cã „nu au informaþii
specifice” cu privire la acest

Unitate ruseascã antitero trimisã în Siria?

Sergentul american Robert
Bales (38 de ani), acuzat cã a
ucis, pe 11 martie, noaptea, 16
sãteni afgani, între care femei
ºi copii, ºi le-a incendiat cada-
vrele, „nu îºi aminteºte” faptele
care îi sunt reproºate, a decla-
rat luni avocatul sãu, John Hen-
ry Browne, dupã ce s-a întâlnit
cu el în închisoarea militarã Fort
Leavenworth (Kansas). „Îºi
aminteºte începutul serii ºi ce
s-a întâmplat ulterior (n.r. - fap-
telor), dar nu îºi aminteºte ce
s-a întâmplat între aceste douã
momente”, a declarat Browne
pentru postul de televiziune
CBS. Schiþând linia apãrãrii,

Sergentul american care a ucis 16 civili
în Afganistan „nu îºi aminteºte” faptelesubiect. Ministerul Apãrãrii de

la Moscova a confirmat cã
nava Iman a sosit în Siria, dar a
precizat cã rolul ei este de a sus-
þine lupta împotriva pirateriei în
Golful Aden. Oficialii ruºi au
precizat cã la bordul navei se
aflã un echipaj civil ºi trupe de
securitate care o protejeazã.
Rusia rãmâne unul dintre cei mai
fermi aliaþi ai regimului de la
Damasc, blocând de mai multe
ori tentativele comunitãþii inter-
naþionale de a condamna repri-
marea revoltelor din Siria ºi a
cere preºedintelui Bashar al-
Assad sã cedeze puterea. În
plus, Rusia continuã sã livreze
armament regimului sirian, în
ciuda criticilor internaþionale.

avocatul a declarat cã nu inten-
þioneazã sã pledeze pentru ne-
bunie, care, dacã va fi recunos-
cutã, va antrena iresponsabilita-
tea penalã a presupusului autor
al atacului, ci pentru „alterarea
discernãmântului” în momentul
faptelor, susceptibilã sã consti-
tuie o circumstanþã atenuantã.
Sergentul va fi inculpat în mod
oficial „în zilele urmãtoare”,
conform unei declaraþii a unui
oficial al armatei terestre ame-
ricane (US Army). Dacã este
gãsit vinovat de aceste crime,
acesta este pasibil de pedeapsa
cu moartea, conform secretaru-
lui Apãrãrii, Leon Panetta.

Alianþa pentru Integrare Europeanã (AIE)
va fi refãcutã pânã la sfârºitul anului, iar fos-
tul preºedinte moldovean, Mihai Ghimpu
(foto), liderul liberalilor, nu va mai face par-
te din aceastã coaliþie aflatã la putere, a de-
clarat Igor Dodon, liderul socialiºtilor. Par-
tidul Democrat (PD) ºi Partidul Liberal-De-
mocrat din Moldova (PLDM) pot forma o
nouã alianþã, cu atragerea altor deputaþi,
existând, totodatã, posibilitatea ca Partidul
Comuniºtilor (PCRM) sã se alieze cu unul
dintre membrii AIE, a declarat Dodon, citat
de „Jurnal de Chiºinãu” în ediþia online, adã-
ugând cã „reformarea” actualei coaliþii gu-
vernamentale „ar putea avea loc în timpul
apropiat, cu excluderea Partidului Liberal
(PL)”. „Pânã la sfârºitul anului, AIE va fi
reformatã, chiar fãrã dorinþa PCRM sau a
socialiºtilor, iar (n.r. - liderul PL, Mihai)
Ghimpu nu va face parte din viitoarea alian-
þã”, a subliniat el. În opinia lui Dodon, Ghim-

pu este „prea interesat de funcþii”: „Pentru
unii lideri AIE actul de guvernare înseamnã
doar posibilitatea de a
obþine careva funcþii.
Pe Ghimpu îl interesea-
zã doar funcþiile. Noi
suntem categoric îm-
potrivã ca unioniºti de
genul Ghimpu sã se afle
la guvernare. Atât timp
cât astfel de partide vor
fi la putere, guvernarea
nu va fi  eficientã”.
„Domnul Ghimpu este
un bufon politic, care a
ajuns la guvernare ºi
continuã sã îºi ºantaje-
ze colegii din AIE. Este
ultimul joc politic din
viaþa sa ºi dumnealui în-
þelege acest lucru foar-

te bine”, a adãugat Dodon, în cadrul unei
emisiuni la postul „Publika”.

Dodon: Partidul Liberal ºi Mihai Ghimpu ar putea fi excluºi din AIE

Cel puþin 23 de morþi în mai
multe atacuri comise în Irak

Cel puþin 23 de persoane au
fost ucise ºi aproximativ 100 au
fost rãnite ieri-dimineaþã, într-o
serie de atacuri comise în mai
multe oraºe din Irak, între care
capitala Bagdad, Kirkuk, Hilla ºi
Kerbala, potrivit unui bilanþ
oferit de surse medicale ºi din
cadrul serviciilor de securitate.
Atacurile cele mai sângeroase
s-au produs în oraºul sfânt ºiit
Kerbala, situat la 110 kilometri
sud de Bagdad, unde au murit cel
puþin 13 persoane, ºi la Kirkuk
(nord), unde bilanþul era, ieri, de
ºase morþi, potrivit acestor surse.
Tot ieri-dimineaþã, la Bagdad a
explodat ºi o maºinã-capcanã, în
apropiere de sediul Ministerului
irakian de Externe, au anunþat
surse din cadrul administraþiei ºi
Ministerului de Interne.

10 candidaþi oficiali pentru
preºedinþia Franþei

Consiliul Constituþional a
validat zece candidaturi pentru
primul tur al alegerilor prezidenþi-
ale din Franþa, care va avea loc
pe 22 aprilie, a anunþat preºedinte-
le acestei instituþii, Jean-Louis
Debré, informeazã AFP. Preºedin-
tele în exerciþiu, Nicolas Sarkozy,
candidatul socialist François
Hollande, ºefa extremei-drepte,
Marine Le Pen, ºi centristul
François Bayrou au întrunit
condiþiile pentru a putea sã se
prezinte la scrutin. Ceilalþi ºase
candidaþi sunt: Jean-Luc Mélen-
chon (stânga radicalã), Eva Joly
(ecologistã), Nicolas Dupont-
Aignan (suveranist), troþkiºtii
Nathalie Arthaud (Lupta muncito-
reascã) ºi Philippe Poutou (Noul
partid anticapitalist), precum ºi
independentul Jacques Cheminade.

ªase persoane implicate
în contrafacerea
de medicamente, arestate

ªase persoane, inclusiv doi
români, suspectate de implicare
într-o reþea de contrafacere a
medicamentelor, au fost arestate
în Spania ºi Marea Britanie, a
anunþat Europol. Circa 300.000
de doze de medicamente contrafã-
cute, printre care copii ale unor
produse cunoscute pentru tratarea
disfuncþiilor erectile - Viagra
(Pfizer) ºi Cialis (Eli Lilly) -
precum ºi mai multe medicamente
generice au fost confiscate în
timpul raidului, cunoscut ca
Operaþiunea Tribulus. Descinderi-
le în locuinþe ºi arestãrile, fãcute
la sfârºitul sãptãmânii trecute în
Spania (un spaniol, un olandez ºi
doi români) ºi în Marea Britanie
(doi britanici), au fost rezultatul
unei operaþiuni internaþionale a
poliþiei desfãºuratã pe parcursul
mai multor luni, potrivit Europol.
Membrii grupãrii infracþionale
importau produse farmaceutice
contrafãcute din Asia - în special
din China ºi Singapore - ºi le
vindeau pe internet clienþilor din
întreaga Europã. „Medicamentele
false, fãrã licenþã, netestate ºi
posibil cu ingrediente periculoase,
pot pune sãnãtatea ºi chiar viaþa
utilizatorilor în pericol”, a
avertizat Europol.
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Societatea Coperativa de Consum
CONSUMCOOP DABULENI. In temeiul
prevederilor Legii nr. 1/2005 ºi ale actu-
lui constitutiv, Consiliul de Administra-
tie convoaca Adunarea Generala Ordi-
nara ºi Extraordinara a membrilor coo-
peratori în sala Pati-Bar COOP din lo-
calitatea Dabuleni pentru data de
09.04.2012, ora 11.00, avand urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Prezentarea, discu-
tarea ºi aprobarea Raportului Consiliu-
lui de Administratie pe anul 2011; 2. Pre-
zentarea, discutarea si aprobarea rapor-
tului Comisiei de cenzori pe anul 2011;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea
situatiilor financiare pe anul 2011 si sta-
bilirea modului de repartizare a profitu-
lui; 4. Descarcarea de gestiune a admi-
nistratorilor; 5. Adoptarea BVC si a pro-
gramului de activitate pe anul 2012; 6.
Analiza executiei contractului de admi-
nistrare si stabilirea criteriilor de perfor-
manta pentru anul 2012 aferente con-
tractului de administrare; 7. Stabilirea in-
demnizatiei pentru membrii CA si pen-
tru cenzori pe anul 2012; 8. Aprobarea
primirii / retragerii / excluderii de mem-
brii; 9. Ipotecarea, gajarea dupa caz,
transmiterea in folosinta sau instraina-
rea imobilizarilor corporale apartinand
societatii cooperative; 10. Incheierea de
contracte de asociere, inchiriere si con-
tracte de creditare cu banci si societati
de leasing si alte persoane juridice si fi-
zice; 11. Aprobarea contractelor de aso-
ciere, inchiriere, incheiate anterior ulti-
mei AG; 12. Diverse. In cazul in care la
data si ora anuntata nu se intruneste
cvorumul de sedinta cerut de lege , Adu-
narea Generala se va reconvoca pentru
fiecare din zilele urmatoare la aceeasi ora
pana la atingerea cvorumului legal si sta-
tutar. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SCC CONSUM COOP DABULENI.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie
publicã cu strigare în vederea închirie-
rii spaþiului comercial situat în Craiova,
strada “Unirii” nr. 133 (fost nr. 125), jud.
Dolj, în suprafaþã de 6,75 mp. Licitaþia
va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Cra-
iova, str. “Brestei” nr. 129, în data
28.03.2012, ora 12.00. Relaþii suplimen-
tare la telefon: 0251/411.214, int. 17.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
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 frigide-
re ºi lãzi frigorifice la domicilil
clienþilor. Telefon: 0740/
895.691.
Execut instalaþii sanitare, preþ
avantajos. Telefon: 0763/
360.851.
Remediez ºi execut tâmplã-
rie PVC ºi aluminiu, preþ con-
venabil. Telefon: 0761/
136.407.
Caut persoanã pentru 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, portrete,
etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0771/215.774; 0722/
943.220.

Amenajãri interioare. Telefon:
0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând douã apartamente (2 ºi
3 camere), împreunã sau se-
parat, semidecomandate, bi-
lateral, renovate ºi moderni-
zate, 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.
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.

Societate comercialã
închiriazã sau vinde spaþii

de producþie situate în
Barierea Vâlcii (fosta Avi-
cola). Telefon: 0770/887.454

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licita-
þie publicã cu strigare în vederea în-
chirierii spaþiului comercial situat în
Craiova, str. “M. Kogãlniceanu” nr. 13,
jud. Dolj, în suprafaþã de 97,46 mp. Li-
citaþia va avea loc la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, strada “Brestei”
nr. 129, în data de 28.03.2012, ora
14.00. Ralaþii suplimentare la telefon:
0251/411.214, int 17.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licita-
þie publicã cu strigare în vederea în-
chirierii spaþiului comercial situat în
Craiova, strada “Brazda lui Novac” bl.
39, parter, jud. Dolj, în suprafaþã de
26,14 mp. Licitaþia va avea loc la se-
diul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. “Bres-
tei” nr. 129, în data de 30.03.2012, ora
14.00. Relaþii suplimentare la telefon:
0251/411.214, int. 17.
Consiliul de Administraþie al S.C.C. Ple-
niþa în conformitate cu prevederile le-
gii nr. 1/2005 ºi Actului Constitutiv al
societãþii, convoacã adunãrile genera-
le (ordinarã ºi extraordinarã) la data
de 06.04.2012, ora 10.00, la sediul coo-
perativei din localitatea Pleniþa, jud.
Dolj, cu urmãtoarea ordine de zi:1. Pre-
zentarea ºi aprobarea Raportului C.A.
pe anul 2011. 2. Prezentarea ºi apro-
barea Raportului Cenzorului pe anul
2011, 3. Execuþia bugetarã pe anul
2011. 4. Prezentarea ºi aprobarea bu-
getului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2012. 5. Alegerea cenzorului. 6. Modi-
ficarea Actului Constitutiv. 7. Aproba-
rea închirierii spaþiilor, gajãrii, ipotecã-
rii sau înstrãinãrii de active pe anul
2012. 8. Diverse. În condiþiile în care
nu se întruneºte cvorumul de ºedin-
þã, adunãrile generale se reconvoacã
pentru data de 10.04.2012.
Primãria comunei Bratovoeºti organi-
zeazã în data de 10.04.2012, ora 10.00,
la sediul instituþiei, concurs pentru
ocuparea postului de asistent medi-
cal comunitar – vacant temporar (pro-
ba scrisã ºi interviul). Dosarele de con-
curs se depun la sediul primãriei Bra-
tovoeºti pânã la data de 02.04.2012.
Referitor la criteriile de selecþie ºi con-
þinutul dosarului - relaþii la sediul insti-
tuþiei sau telefon: 0251/371.029.
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

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 ara-
bil – 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 vilã nouã. Telefon: 0784/
200.037.

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.
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
Corabia, are facilitãþi cu apar-
tament 2 camere în Craiova.
Telefon: 0770/918.018; 0351/
172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Cârcea, strada „Salcâmului”,
teren 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 intra-
vilan, cadastru REDEA, jude-
þul 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. Te-
lefon: 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.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.

Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschidere
drum European  Craiova –
Balº-Bucureºti, cu utilitãþi, pen-
tru investiþii; 5000 m Pieleºti –
„Q Fort”; 1000 m Cârcea –
Centura Ford. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren 202 mp zona „A”,
toate utilitãþile, cadastru, inta-
bulare, 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 8 ha plantaþie meri Bal-
ta Ciutura. Telefon: 0744/
319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj, unic
proprietar. 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 Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, anve-
lope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

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.

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.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã inducþie,
biele, furtune, etc.) noi. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150 L
ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transforma-
tor sudurã industrial, motor
disel sau Peugeot. Telefon:
0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.
Vând material lemnos din nuc.
Telefon: 0726/143.222.

Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pã-
dure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5 ovãz,
preþ negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând putinã salcâm nouã – 50
vedre; 2 scãri duble din þea-
vã Ø 1/2; roabã, cãruþ curte
mare cu douã roþi cu rulmenþi.
Telefon: 0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon:
0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip
Horenca.Telefon: 0724/967.663.
Vând anvelope iarnã puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi ºi
R 14/185/60, 4 bucãþi, jenþi 4
gãuri. Telefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40 foi-
þa, 100 lei înrãmatã. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.

De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267
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Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina
defectã, anvelope 165/13
noi 2 bucãþi, frigider Elec-
trostar 320 litri. Telefon:
0721/179.420.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, ex-
tinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, 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,
aragaz trei ochiuri, canistre
20 l metal, reductor oxigen
sudurã, polizor (flex) D 125
X 850 w, preþ negociabil.
Telefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi 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 ta-
blã, barã inox rotundã diame-
tru 38 mm ºi lungã de 300
mm.Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (lângã ºcoala „Mi-
hai Eminescu”), complet
mobilatã. Telefon: 0762/
299.913; 0764/855.169.
Primim în gazdã doamnã sin-
gurã fãrã copii, nepoþi ºi obli-
gaþii majore, camerã acces la
bucãtãrie, baie, vine 5 zile pe
lunã în cele 2 camere dispo-
nibile. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Primesc 2 fete în gazdã pe
perioadã lungã, camerã mo-
bilatã cu strictul necesar. Te-
lefon: 0726/497.404.
Închiriez apartament 2 came-
re, mobilat. Telefon: 0748/
105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pentru
birouri, zonã centralã, singur
în curte. Telefon: 0727/
356.383.
Închiriez sau vând locaþie pen-
tru creºterea albinelor, pãsã-
rilor, caprinelor, pepinierã
pomi, flori ºi creºterea pãs-
trãvului în bazine. Telefon:
0762/278.639; 0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã cen-
tral, 1800 m.p. cu toate utilitã-
þile. Telefon: 0721/995.405.
Închiriez (vând) apartament 2
camere circular. Telefon:
0251/530.400; 0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial ter-
mopan 18 mp. Telefon: 0722/
943.220; 0740/649.518.
Închiriez apartament – de pre-
ferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.
Ultracentral, toate condiþiile, 3
camere, decomandat, Pro-
iect M. Telefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pentru
diferite activitãþi comerciale.
Telefon: 0755/747.258; 0722/
773.522.

Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195; 0351/
429.196.
Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Închiriez apartament nemobi-
lat Craioviþa Nouã, 100 E. Te-
lefon: 0744/139.476; 0740/
509.191.
Închiriez apartament 2 came-
re central, zona Primãriei Cra-
iova, aer condiþionat, termo-
pane, parchet, gresie, uºã
metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, parter,
bloc, 4 camere, intrare sepa-
ratã de locatari, balcon în-
chis, microcentralã, alarmã,
gresie, faianþã, pretabil in-
clusive pentru douã cabine-
te, birouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãduvã
în jurul vârstei 50 – 55 ani,
neinteresatã material pentru
ajutor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
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.

CITAÞII
Se citeazã RECICLING-TEH-
NOLOGI SRL, la Judecãtoria
Craiova, în Dosarul 33157/215/
2012, în proces cu RA TER-
MOFICARE Craiova, complet
c. com. 5, cu termen de ju-
decatã în data de 28.03.2012.

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 tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã sune
la numãrul 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
Constantin Moºoiu este
alãturi de domnul deputat
Petre Petrescu în momen-
tele de tristeþe pricinuite de
decesul soacrei. Sincere
condoleanþe!
Organizaþia Judeþeanã Dolj
a Femeilor Social-Demo-
crate este alãturi de domnul
deputat Petre Petrescu la
greaua durere pricinuitã de
decesul soacrei. Sincere
condoleanþe!
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Conducerea ºi colectivul de
salariaþi de la SC Parc-Turism
SA Craiova sunt alãturi
de domnul deputat Petre
Petrescu la greaua durere
pricinuitã de decesul soacrei.
Sincere condoleanþe!

Întregul colectiv de salariaþi de laÎntregul colectiv de salariaþi de laÎntregul colectiv de salariaþi de laÎntregul colectiv de salariaþi de laÎntregul colectiv de salariaþi de la
SC Parc-Turism SA Craiova sunt alã-SC Parc-Turism SA Craiova sunt alã-SC Parc-Turism SA Craiova sunt alã-SC Parc-Turism SA Craiova sunt alã-SC Parc-Turism SA Craiova sunt alã-
turi de colega Duþu Elvira la greauaturi de colega Duþu Elvira la greauaturi de colega Duþu Elvira la greauaturi de colega Duþu Elvira la greauaturi de colega Duþu Elvira la greaua
durere pricinuitã de decesul fului sãudurere pricinuitã de decesul fului sãudurere pricinuitã de decesul fului sãudurere pricinuitã de decesul fului sãudurere pricinuitã de decesul fului sãu
în vârstã de 24 de ani. Sincere con-în vârstã de 24 de ani. Sincere con-în vârstã de 24 de ani. Sincere con-în vârstã de 24 de ani. Sincere con-în vârstã de 24 de ani. Sincere con-
doleanþe familiei îndoliate! Dumnezeudoleanþe familiei îndoliate! Dumnezeudoleanþe familiei îndoliate! Dumnezeudoleanþe familiei îndoliate! Dumnezeudoleanþe familiei îndoliate! Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!sã-l odihneascã în pace!sã-l odihneascã în pace!sã-l odihneascã în pace!sã-l odihneascã în pace!
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PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 28-A

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
Partidele Osasuna – Getafe ºi Barcelona – Gra-

nada s-au disputat asearã dupã închiderea aces-
tei ediþii.
Clasament: 1. Real Madrid 71p, 2. Barcelona

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

PREMIER LEAGUE –
PARTIDE CONTÂND PENTRU ETAPA A 29-A
Astãzi
Man. City – Chelsea 21:45, Dg.Sp.2
Tottenham – Stoke 21:45
Everton – Arsenal 22:00
Queens PR – Liverpool 22:00
Partida dintre Blakburn ºi Sunderland a avut

loc asearã, în timp ce confruntãrile Fulham –
Swansea 0-3, Wigan – West Brom 1-1, Wolver-
hampton – Man. United 0-5 ºi Newcastle –
Norwich 1-0 s-au disputat sâmbãtã ºi dumini-
cã. Meciul Aston Villa – Bolton a fost amânat.
Clasament: 1. Man. United 70p, 2. Man. City

66p, 3. Tottenham 53p, 4. Arsenal 52p, 5. Chel-
sea 49p...16. Blackburn 25p, 17. Bolton 23p,
18. Queens PR 22p, 19. Wigan 22p, 20. Wol-
verhampton 22p.

CUPA ITALIEI –
SEMIFINALE – MANªA SECUNDÃ

Astãzi
Napoli – Siena (în tur 1-2)  21:45
Juventus – AC Milan, în tur 2-1, (asearã)

CUPA GERMANIEI –
SEMIFINALE – O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi
M’gladbach – Bayern Munchen 21:30, Dol.Sp.
Greuther Furth (II) – Dortmund (asearã)

CUPA FRANÞEI –
SFERTURI DE FINALÃ –  O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi
Gazelec (III) – Montpellier 18:00, Dg.Sp.3
Valenciennes – Rennes   20:15
Paris SG – Lyon   21:50
Quevilly (III) – Marseille (asearã)

Campioana continentalã en-
titre, FC Barcelona, este cea
mai bunã echipã de club euro-
peanã în perioada 2001-2011,
într-un clasament dat publicitã-
þii, ieri, de Federaþia Internaþi-
onalã de Istorie ºi Statisticã a
Fotbalului (IFFHS). Trupa lui
Pep Guardiola a fost însoþitã pe
podium de douã grupãri engle-
ze, Manchester United ºi Arse-
nal Londra, cu 2.793, respec-

tiv 2.618 puncte.
Pe locul patru s-a situat ma-

rea rivalã a catalanilor, Real Ma-
drid (2.569p), iar pe cinci echipa
lui Cristi Chivu, Inter Milano
(2.567p).

Poziþiile 6-10 au fost ocupate
în ordine de Bayern Munchen
(2.544p), FC Liverpool
(2.538p), AC Milan (2.490p),
Chelsea Londra (2.412p) ºi AS
Roma (2.140p).

Steaua este prima din România
Cât priveºte echipele româ-

neºti, Steaua Bucureºti ocupã cea
mai înaltã poziþie, 55, cu 1.308,5
puncte. Ea este secondatã de Di-
namo, locul 68, cu 1.155,5p, Ra-
pid, locul 83, cu 1.084,5p, CFR
Cluj, locul 180, cu 620,5p ºi Oþe-
lul Galaþi, locul 199, cu 589p.
În clasament este prezentã ºi
defuncta Universitatea Craiova,
locul 349, cu 394,5p.

Lucian Bute, campionul mondial IBF la
supermijlocie, ºi-a întâlnit, în sfârºit, adver-
sarul, pe Carl Froch. Cei doi pugiliºti au stat
în premierã la aceeaºi masã, în cadrul pri-

Bute, pentru prima datã faþã-n faþã cu Froch
Pãrerea britanicului despre român: “Ori cã e prea încrezãtor, ori este prea prost”

Aproape în aceastã iarnã de o mutare în
Kazahstan, la FC Taraz, Sorin Cîrþu (56 de
ani) ar putea avea acum ºansa unei experi-
enþe exotice în Oman.

ªefii fotbalului din þara situatã în sud-es-
tul Peninsulei Arabe cautã un antrenor expe-
rimentat din Europa pentru formaþia olimpi-
cã ºi oferã ºi un contract-beton, cel puþin
jumãtate de milion de dolari pe sezon, plus

Cîrþu ar putea prelua formaþia
olimpicã a Omanului

bonusuri în funcþie de performanþe.
“E adevãrat cã existã un interes din partea

celor din Oman pentru echipa lor olimpicã,
dar momentan sunt doar vorbe. Am trimis un
CV printr-un prieten agent, acum aºtept sã
vedem dacã se ºi concretizeazã ceva. Acolo,
în Arabia, e ca un concurs de CV-uri, intri ºi
în funcþie de agent, trebuie neapãrat sã fie
unul cu influenþã de la ei”, a explicat Cîrþu.

Pentru a fi
sigur cã nu va mai
trece prin umilinþa
acestui sezon din
cupele europene,
unde a fost
eliminatã atât din
Liga Campionilor,
cât ºi din Europa
League, Sir Alex
Ferguson pregã-
teºte o campanie
furibundã de
transferuri pentru
la varã.

În acest sens, scoþianul a început sã se deplaseze
personal la meciuri din campionatele tari ale Europei pentru
a-ºi forma o pãrere despre jucãtorii pe care i-ar putea
antrena în viitor.

Presa din Insulã noteazã cã prima destinaþie a fost
Spania, pentru a-l urmãri pe Michu, mijlocaºul celor de la
Rayo Vallecano. În vârstã de 25 de ani, acesta a impresio-
nat cu cele 13 goluri reuºite în acest sezon, atrãgând
atenþia ºi celor de la Barcelona ºi Real Madrid.

Printre þintele managerului mai sunt ºi fundaºul dreapta
de la Lille, Mathieu Debuchy, dar ºi coechipierul acestuia,
belgianul Eden Hazard. Pe lângã cei doi, antrenorul “diavo-
lilor” se intereseazã ºi de brazilianul Leandro Damiao, de la
Internacional Porto Alegre.

Ferguson a plecat personal
în cãutare de potenþiali “diavoli”

Gruparea italianã AS Roma a anun-
þat cã a încheiat un parteneriat cu ce-
lebra Walt Disney, companie care a
creat personaje ca Mickey Mouse,
Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy
sau Mulan.

Principala condiþie a acordului a fost
ca “giallorossii” sã efectueze în fieca-
re pauzã competiþionalã un cantona-
ment într-o locaþie Walt Disney din
Florida (SUA), în incinta cãreia se aflã
ºi un complex sportiv. Astfel, echipa
lui Bogdan Lobonþ va fi prima echipã
europeanã care se va antrena într-un
parc de distracþii.

Contractul a fost încheiat pe o pe-
rioadã de ºase ani ºi a fost semnat
pentru cã oficialii de la AS
Roma au fost impresionaþi
de condiþiile de pregãtire
puse la dispoziþie de Walt
Disney.

“Condiþiile din acest
complex sportiv sunt de-a
dreptul impresionante.
Avem o oportunitate foar-
te bunã de a ne antrena aici
pe timpul iernii, în acest
loc, care are o climã fan-
tasticã. Este evident un

Walt Disney, sponsorul Romei
pentru urmãtorii ºase ani

mare câºtig pentru noi”, a declarat di-
rectorul general Franco Baldini dupã
ce a vizitat complexul.

AS Roma este primul club de fot-
bal care încheie un parteneriat cu Walt
Disney. Compania colaboreazã, însã,
ºi cu echipe din alte sporturi: Atlanta
Braves (basebal), Tampa Bay Bucca-
neers (fotbal american) ºi Orlando
Magic (baschet).

Învingãtoare, luni seara, în epilo-
gul rundei a 28-a, 1-0 pe teren pro-
priu cu Genoa (Osvaldo 3), Roma (44
de puncte) ocupã actualmente locul 6
în Serie A, la doar 4 “lungimi” de po-
ziþia a 3-a, ultima de “Champions Lea-
gue”, poziþie ocupatã de rivala Lazio.

mului eveniment oficial de promovare a
meciului programat pe 26 mai, la Nottin-
gham, a notat, ieri, site-ul Pro Sport.

“Dacã luptã la mine înseamnã ori cã e prea
încrezãtor, ori este prea prost”, l-a “înþepat”
britanicul, în stilu-i caracteristic, la întâlni-
rea de luni seara. “Aº vrea sã-i mulþumesc
cã a acceptat lupta”, i-a rãspuns diplomat,
gãlãþeanul. Invitat în fieful britanicului, la
Capital Arena din Nottingham, locul care va

ºi gãzdui marele duel, Lucian Bute (32 ani) a
oferit o lecþie de modestie. Aflat în faþa celui
mai important meci al carierei, „Mister KO“
ºi-a stãpânit perfect emoþiile ºi a afiºat o ati-
tudine sigurã. “Aº vrea sã-i mulþumesc lui
Carl pentru cã a acceptat lupta ºi cã va urca
în ring împotriva mea. Pentru mine este mo-
mentul oportun sã plec de acasã ºi sã îmi
apãr centura. În inima mea, cred cã eu voi fi
câºtigãtorul. Carl este un luptãtor puternic

ºi agresiv. Va avea 9.000 de fani care îl vor
încuraja, pe când eu nu voi avea atât de
mulþi”, a subliniat Bute.

Declaraþii, priviri rãzboinice, poza oficialã
faþã-n faþã ºi un cadru surprins în faþa arenei:
Bute cu steagurile României ºi Canadei pe
umeri ºi Froch, alãturi, cu steagul Marii Bri-
tanii pe braþ. Astãzi, bãtãlia psihologicã se va
muta la Cag aux Sports din Place Versailles
(Montreal), unde Lucian Bute va fi gazdã.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
spspspspsp               rtrtrtrtrt

ApApApApApããããã ºi Podari bat tot ºi Podari bat tot ºi Podari bat tot ºi Podari bat tot ºi Podari bat tot
pânã la meciul directpânã la meciul directpânã la meciul directpânã la meciul directpânã la meciul direct

Etapa a 24-a a Ligi a IV-a a con-
semnat douã victorii clare ale celor
douã pretendente pentru locul de
baraj, CS Apã ºi FC Podari câºti-
gând la diferenþã de 5 goluri parti-
dele de pe teren propriu cu GP Cra-
iova ºi FC Brãdeºti. În runda viitoa-
re CS Apã va sta ºi Podariul, în ca-
zul unei victorii, previzibile de alt-
fel, cu Energia Craiova, s-ar putea
apropia la 2 puncte de lider chiar
înaintea meciului direct, programat
în runda cu numãrul 26 pe stadionul
de la „Combinat”, fieful celor de la
Apã. Primarul celor de la Podari,
Constantin Gheorghiþã, ºi-a studiat
rivala ºi este convins cã echipa sa

va ajunge în cele din urmã în postu-
ra de a disputa barajul pentru pro-
movarea în Liga a III-a. „Am fost la
meciul Amaradia Melineºti - CS Apã,
oaspeþii au câºtigat, dar Podariul
este net superior ca joc. Am vorbit
ºi cu ªtefan Stoica, dar ºi cu Robert
Dascãlu, nu ne facem nici cea mai
micã problemã cã noi vom fi echipa
care merge la baraj. Le suntem su-
periori la toate capitolele. Totuºi sã
nu zicem hop pânã nu trecem pâr-
leazul, în fotbal se pot întâmpla mul-
te” a spus Gheorghiþã. De partea
cealaltã, antrenorul celor de la Apã,
Victor Naicu, s-a declarat mulþumit
de prestaþia echipei sale, conside-

rând cã scorul putea fi mult mai mare
în meciul cu ªcoala Gicã Popescu,
însã bãieþii sãi au irosit alte 6 ocazii
mari. A fost runda în care Bechetul,
prin cele 3 puncte acumulate datori-
tã neprezentãrii Pieleºtiului, a cedat
lanterna roºie celei de-a doua echipe
a lui Gicã Popescu, dupã Chindia Târ-
goviºte, în timp ce Victoria Celaru a
depãºit Filiaºiul în clasament dupã
victoria din meciul direct, disputat în
deplasare. Runda viitoare progra-
meazã meciuri interesante la Podari
ºi Celaru, însã deja toþi ochii sunt aþin-
tiþi asupra derby-ului programat peste
douã etape. În tur, la Podari, a fost
1-1, dupã ce Apa a condus.

Peste douã etape cele douã echipe din frunte se vor întâlni pe stadionul de la Combinat

Liga a IV-a - etapa 24 

FC Podari – FC Brãdeºti 5-0
CS Apã Craiova - GP Craiova 6-1
ªtiinta Malu Mare – Amaradia Melineºti 0-5
Dunãrea Bechet - Avântul Pieleºti 3-0 (N)
CSO Filiaºi - Victoria Celaru 0-1
CS Iºalniþa - Recolta Ostroveni 2-2
Viitorul Cârcea - Progresul Segarcea 2-2
Energia Craiova a stat.

Etapa viitoare (sâmbãtã, 24 martie)

FC Podari - Energia Craiova
GP Craiova - ªtiinþa Malu Mare
Amaradia Melineºti - Dunãrea Bechet
Avântul Pieleºti - CSO Filiaºi
Victoria Celaru - CS Iºalniþa
Recolta Ostroveni - Viitorul Cârcea
FC Brãdeºti - Progresul Segarcea
CS Apã Craiova stã.

Clasament
1. CS Apã 23 19 3 1 95-20 60
2. FC Podari 22 17 4 1 77-14 55
3. CS Iºalniþa 23 16 2 5 65-32 50
4. Energia 22 13 3 6 58-36 42
5. Segarcea 22 10 4 8 61-50 34
6. Melineºti 22 10 3 9 41-50 33
7. Ostroveni 22 8 7 7 51-48 31
8. Celaru 22 7 6 9 32-36 27
9. CSO Filiaºi 23 7 5 11 37-43 26
10. Brãdeºti 22 6 8 8 31-39 26
11. M. Mare 23 6 4 13 28-47 22
12. Cârcea 23 3 7 13 30-54 16
13. Pieleºti 22 3 7 12 33-65 16
14. Bechet 23 4 4 15 33-104 16
15. ªc. GP 22 4 3 15 39-73 15
CS Sopot s-a retras.

Seria 1
Victoria Periºor – Fulgerul Maglavit 1-4
Flacãra Moþãþei – Recolta Galicea Mare 4-1
Avântul Verbiþa – Dunãrea Calafat 4-2
Tractorul Cetate – Sic Pan Unirea 3-4
Recolta Urzicuþa – Dunãrea Ciupercenii Noi 4-0
Vânãtorul Desa – Luceafãrul Ghidici 3-2
Clasament
1. Sic Pan Unirea 17 16 1 0 75-25 49
2. Fulgerul Maglavit 17 12 4 1 67-22 40
3. Tractorul Cetate 17 12 2 3 55-25 38
4. Vânãtorul Desa 17 11 0 6 53-33 33
5. Flacãra Moþãþei 17 7 4 6 53-46 25
6. Avântul Verbiþa 17 8 0 9 37-44 24
7. Recolta Urzicuþa 17 6 2 9 45-54 20
8. Luceafãrul Ghidici 17 4 3 10 47-56 15
9. Ciupercenii Noi 17 4 1 12 41-56 13
10. Victoria Periºor 17 4 1 12 32-61 13
11. Galicea Mare 17 4 1 12 27-62 13
12. Dunãrea Calafat 17 3 3 11 26-73 12

Seria 2
Avântul Þuglui – Viitorul Craiova 1-1
Standard ªimnic – Progresul Mischii 1-5
FEFS Craiova – Viitorul Coºoveni 3-0
Viitorul Predeºti – AS Goieºti 3-4
Unirea Leamna – Voinþa Belcin 4-2
Clasament
1. Unirea Leamna 15 13 1 1 56-20 40
2. Progresul Mischii 16 10 2 4 49-37 32
3. Coþofenii din Dos 15 9 3 3 58-24 30
4. Viitorul Craiova 16 7 4 5 32-33 25
5. Avântul Þuglui 16 7 2 7 40-39 23
6. FEFS Craiova 15 5 6 4 29-33 21
7. Victoria Predeºti 15 6 3 6 47-53 21
8. Voinþa Belcin 16 6 1 9 51-35 19
9. AS FC Goieºti 15 5 2 8 31-51 17
10.Viitorul Coºoveni 16 3 2 11 36-62 11
11. Standard ªimnic 15 1 0 14 20-61 3

Seria 3
Progresul Castranova – Fulgerul Mârºani 3-0
UT Dãbuleni – Unirea Tâmbureºti 0-0
Ajax Dobroteºti – Amãrãºtii de Jos 2-1
Sporting Rojiºte – Victoria Celaru II 5-1
Olimpia Bãdoºi – Inter Secui 0-0
Sporting Leu – Victoria Cãlãraºi 5-2
Clasament
1. Unirea Tâmbureºti 17 11 2 4 32-25 35
2.Sporting Rojiºte 17 9 5 3 41-23 32
3.Victoria II Celaru 17 9 2 6 51-37 29
4. Sporting Leu 17 9 1 7 38-26 28
5. FC Inter Secui 17 8 3 6 44-22 27
6. UT Dãbuleni 17 8 3 6 34-30 27
7. Ajax Dobroteºti 17 8 1 8 29-27 25
8. Prog. Castranova 17 7 2 8 36-29 23
9. Fulgerul Mârºani 17 6 3 8 42-39 21
10. Amãrãºtii de Jos 17 6 0 11 24-50 18
11. Victoria Cãlãraºi 17 5 0 12 26-63 15
12. Olimpia Bãdoºi 17 3 4 10 23-53 13

Seria 1
Victoria Basarabi - Viitorul Poiana Mare  0-3
Viitorul Întorsura - Voinþa Caraula 9-0
Viitorul Dobridor - Eruga Siliºtea Crucii 2-1
Avântul Giubega - Progresul Bãileºti 0-6
Avântul Rast - Juventus Piscu Vechi 3-2
Voinþa Radovan - Unirea Vela 1-2
Viitorul Vârtop a stat.
Clasament
1. Progresul Bãileºti 14 12 1 1 55-15 37
2. Poiana Mare 14 10 1 3 45-17 31
3. Viitorul Întorsura 14 10 0 4 51-21 30
4. Victoria Basarabi 14 9 0 5 48-26 27
5. Voinþa Caraula 14 7 1 6 51-39 22
6. FC Unirea Vela 14 6 2 6 23-34 20
7. Viitorul Vârtop 14 6 1 7 48-39 19
8.Avântul Rast 14 6 0 8 39-42 18
9. Juve Piscu Vechi 14 5 2 7 35-31 17
10. Voinþa Radovan 14 5 0 9 22-44 15
11. Eruga S. Crucii 14 4 0 10 33-48 12
12. Avântul Giubega 14 3 3 8 25-44 12
13. Viitorul Dobridor 13 3 0 10 22-77 9

Seria 2
ªtiinta Calopãr - Sporting Malu Mare 1-2
ªtiinþa Teasc - Viitorul Mãceºu de Sus 1-9
Deznãþuiul Giurgiþa - Viitorul Bratovoieºti 3-2
Unirea Goicea - Avântul Dobreºti 8-0
Progresul Cerãt - Dunãrea Bistreþ 3-0
Progresul Drãnic a stat.
Clasament
1. Mãceºu de Sus 15 11 1 3 55-18 34
2. Deznãþ. Giurgiþa 13 8 1 4 38-25 25
3. Progresul Drãnic 14 7 4 3 42-30 25
4. Triumf Bârca 13 7 3 3 33-19 24
5. Avântul Dobreºti 13 8 0 5 39-34 24
6. Sporting M. Mare 14 7 1 6 28-33 22
7. Unirea Goicea 13 7 0 6 54-36 21
8. ªtiinþa Teasc 14 7 0 7 32-41 21
9. Dunãrea Bistreþ 13 6 1 6 25-29 19
10. Progresul Cerãt 13 6 0 7 31-32 18
11. ªtiinta Calopãr 15 3 2 10 28-42 11
12. Bratovoieºti 13 2 1 10 21-53 7

Seria 3
Atletico Craiova - Viitorul II Cârcea 3-2
AS Gherceºti - Sportul Fratoºtiþa 3-1
Luceafãrul Popânzãleºti - Rapid Potmelþu 1-2
Unirea Dioºti - Viitorul Ghindeni 2-1
Torentul Secui - Flacãra Drãgoteºti 3-4
Unirea Câmpeni - Energia Radomir 2-1
ªarja Robãneºti - Jiul Breasta 1-4
Jiul Mihãiþa a stat.
Clasament
1. Unirea Dioºti 16 12 1 3 54-38 37
2. Viitorul II Cârcea 16 11 1 4 55-25 34
3. FC Jiul Breasta 16 11 1 4 37-17 34
4. Flacãra Drãgoteºti16 9 4 3 42-30 31
5. Rapid Potmelþu 16 9 3 4 44-26 30
6. Energia Radomir 16 9 0 7 28-25 27
7. Atletico Craiova 15 8 2 5 53-29 26
8. Unirea Câmpeni 16 6 7 3 28-25 25
9. AS Gherceºti 16 6 4 6 35-30 22
10. Torentul Secui 16 6 3 7 42-41 21
11. Sportul Fratoºtiþa 16 5 3 8 64-60 18
12. ªarja Robãneºti16 6 0 10 41-43 18
13. Viitorul Ghindeni 16 4 2 10 24-59 14
14. Popânzãleºti 16 2 0 14 27-66 6
15. Jiul Mihãiþa 15 0 1 14 17-79 1

Seria 4
Gaz Beton Filiaºi - FC Schitu 3-3
AS Scãeºti - Voinþa Raznic 3-1
Voinþa Argetoaia - Viitorul Brãdeºti 2-1
Viitorul Valea Fântânilor - Seaca de Pãdure 3-1
Jiul Bâlta - Ghimpus Craiova 2-2
Unirea Braloºtiþa - AS Greceºti 2-1
Vulturii Cernãteºti ºi Steaua Carpen au stat.
Clasament
1. Seaca de Pãdure 14 11 0 3 48-20 33
2. Gaz Beton Filiaºi 16 10 2 4 50-27 32
3. Valea Fântânilor 15 10 2 3 37-28 32
4. AS FC Schitu 16 10 1 5 52-37 31
5. Unirea Braloºtiþa 16 9 3 4 50-28 30
6. Voinþa Argetoaia 16 10 0 6 40-34 30
7. Viitorul Brãdeºti 16 8 2 6 30-36 26
8. Voinþa Raznic 16 8 1 7 38-38 25
9. FC Jiul Bâlta 16 7 3 6 46-29 24
10. AS FC Scãeºti 16 7 1 8 33-26 22
11. CS Ghimpus 16 5 1 10 35-41 16
12. Steaua Carpen 15 4 1 10 23-58 13
13.Voinþa Rãcari 15 3 2 10 33-57 11
14. Vult. Cernãteºti 15 2 3 10 25-47 9
15. AS Greceºti 16 1 2 13 19-53 5

Divizia D1 – etapa 17Divizia D1 – etapa 17Divizia D1 – etapa 17Divizia D1 – etapa 17Divizia D1 – etapa 17Divizia D1 – etapa 17Divizia D1 – etapa 17Divizia D1 – etapa 17Divizia D1 – etapa 17
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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 21 12 3 6 37-19 39
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 21 5 8 8 18-28 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.
Ceahlăul – FC Vaslui 1-3
Au marcat: Golubovici 84 / Wesley  11 – pen, 27, 72.

LIGA I – ETAPA A XXII-A
Astăzi

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)

CFR ş i Dinamo îşi predau pe
rând „tricoul galben” în Liga I, însă
grupul urmăritoarelor s-a mărit, in-
clusiv Vasluiul trăgând speranţe că
va prinde duetul fruntaş şi va da lo-
vitura pe final. Moldovenii au avut
meciuri ac cesibile de la reluarea
c ampionatului ş i nu au c ălcat
strâmb, ultimul succes fiind înre-
gistrat în vecini, la Piatra Neamţ. Pe
arena unde Vasluiul a învins-o pe
Sporting Lisabona, echipa care avea
să o elimine ulterior pe Manchester
City, Wesley a reuşit cel de-al trei-
lea hat-trick al sezonului, ajungând
în postura de lider al clasamentului
golgheterilor, cu 18 reuşite, şi tot-
odată a adus victoria echipei sale.
Derby-ul etapei a 22-a în Liga I se
dispută astăzi la Galaţi, campioana
en-titre, Oţelul, întâlnind campioa-
na de iarnă, Dinamo, care a cedat
recent prima poziţie CFR-ului. „Câi-
nii” încearcă să strângă rândurile

La Campionatul Naţional de ti-
neret, desfăşurat în week-end-ul
trecut în Bănie, CS Universitatea a
obţinut două titluri naţionale,  iar
LPS „Petrache Trişcu” – unul, prin
Lucian Ciovică. Spadasinii craio-
veni au dominat competiţia ale că-
rei finale s-au disputat în shopping
center-ul „Electroputere Parc”. CS
Universitatea a obţinut patru me-
dalii,  dintre care două de aur, la
întrecerea pe echipe (masculin şi
feminin), una de argint şi una de
bronz.  Liviu Dragomir,  Dorian
Pârvan, Daniel Nica şi Ştefăniţă
Vâlceanu au alcătuit cvartetul câş-
tigător în proba masculină,  în
timp c e echipa feminină care s -a
clasat pe prima poziţie a fost com-
pusă din Diana Donoiu, Raluca
Sbârcia, Alic e Tudor şi Cristina
Vasile. Diana Donoiu s-a regăs it
pe podium ş i la individual,  ple-
când acasă cu argintul. Lic eul cu
Pr ogra m S port iv “Pe trac he

Campionatul Naţional de tineret la scrimă

Trei titluri pentru spadasinii craioveni

Trişcu” a obţinut medalia de aur
la individual masc ulin, prin Lucian
Ciovică,  ac esta învingându-l în
finală pe colegul său Tatian Bol-
boceanu. Podiumul a fos t com-
pletat de Liviu Dragomir,  de la CS

Universitatea. Echipa feminină a
LPS “Petrache Trişcu”, formată
din Mihaela Ţugui, Claudia Nă-
boiu, Alexandra Ionică Cârs tea şi
Teodora Creţeanu a obţinut me-
dalia de bronz.

Şeful LPF, Dumitru Dragomir
spune că palmaresul Universităţii
Craiova nu îi aparţine lui Adrian
Mititelu, ci lui Dinel Staicu,  care
în acest moment se află în închi-
soare. Aflat după gratii, la Penin-
tencianul Rahova, Dinel Nuţu, fost
Staicu şi-a lansat propriul s ite,
www.dinel-nutu-staicu.ro.  Drago-
mir spune despre Dinel că poate

Dinel Nuţu-Staicu şi-a tras pagină web din închisoare

Dragomir: „Dinel are palmaresul
Ştiinţei, nu Mititelu”

revendica palmaresul Universităţii
Craiova şi că în vară acesta ar pu-
tea fi preluat de autorităţile locale
craiovene.  „Dacă aţi şti cât sufăr
eu după Craiova,  după aceas tă
echipă… Am disc utat cu Mircea
Sandu problema, i-am zis că acest
oraş nu are voie să rămână fără
fotbal, ar fi o tragedie. Am chemat
vreo patru, cinci jurişti să ne ajute
să găsim formula legală pentru ca
Ştiinţa să reapară din nou în fotba-
lul românesc. Poate apărea o nouă
echipă a Primăriei, a Cons iliului
Judeţean, dar nu a lui Adrian Miti-
telu. Adunarea Generală va decide
foarte probabil să menţină decizia
de dezafiliere a Craiovei. Dar nu e
o problemă, oricum Mititelu nu are
palmaresul. Nu l-a avut niciodată.

După câte ştiu eu, palmaresul Cra-
iovei este la Dinel Staicu”,  a de-
clarat Mitică Dragomir. Pe site-ul
lui Dinel Staicu sunt prezentate date
despre acesta anexate de pe w iki-
pedia, fiind precizat şi faptul c ă în
2004 i-a cedat clubul Univers ita-
tea Craiova lui Adrian Mititelu pen-
tru suma de 5 milioane de euro.
În realitate, tranzacţia s-a produs
un an mai târziu şi a implicat un
teren deţinut de Mititelu pe care
se construise o benzinărie. Cei doi
au negociat pentru echipă şi un an
mai devreme, însă c edarea nu a
mai avut loc după ce Mititelu s-a
răzgândit în ultimul moment. Iro-
nia sorţii, Mititelu îl anunţase
atunci ca antrenor princ ipal pe
Victor Piţurcă.

Campioana atentează
la zestrea „câinilor”

Oţelul şi Sportul pot încurca, astăzi,
calculele principalelor pretendente la titlu

după şocul cu Sportul, iar ieri vete-
ranii Dănciulescu (foto, în duel cu
Antal) şi Cătălin Munteanu au fost
scoşi în faţă pentru a linişti spiritele
anunţând că atmosfera din lot este
una calmă, mai ales că se vehicu-
lează deja înlocuitori pentru Ciobo-
tariu, principalul favorit fiind Viorel
Hizo. „Atuul principal este că sun-
tem o familie. E normală presiunea
la Dinamo, pentru că noi ne batem
la titlu”, a spus Munteanu, f iind
completat de Dănciulesc u: „Noi
suntem vinovaţi, cei care am intrat
pe teren, nu Ciobotariu. El a făcut
numai lucruri bune la echipă. Ni-
meni nu ne dădea vreo şansă, dar
uite că suntem pe locul doi. E un
moment mai greu, dar mai sunt de
jucat destule meciuri. Se pot întâm-
pla multe până la final. Trebuie să
fim uniţi toţi, antrenori, jucători,
conducători şi suporteri. Doar aşa
putem trece peste meciul cu Spor-

tul”. Pronostic: peste 2,5 goluri, aşa
cum s-au întâmplat de fiecare dată
în ultimele confruntări directe din-
tre cele două echipe. În tur a fost
2-1 pentru Dinamo, iar în sezonul
precedent s-a înregistrat un memo-
rabil 3-3, deşi cu câteva minute îna-
inte de final Oţelul avea avantaj de
două goluri. Noul lider, CFR Cluj,
vine în capitală pentru meciul cu
echipa care a ajutat-o să treacă de
Dinamo, Sportul Studenţesc. For-
maţia din Regie are obiceiul să în-
curce granzii şi nici CFR-ul nu a
fost scutită de probleme. În tur, „stu-
denţii” au condus în Gruia, dar apoi
au rămas în inferioritate numerică,
fiind surclasaţi, însă anul trecut au
administrat un 3-0 sec în Regie fos-
tei campioane. Petrolul joacă al doi-
lea meci consecutiv pe teren propriu,
unul la care au acces toţi fanii, în-
cheindu-se  perioada de „interdicţie”
în care au avut dreptul de intrare doar
femeile şi copiii. Pe de altă parte, As-
tra se află la cea de-a doua deplasare
la rând, de această dată pe „Cluj Are-
na”, unde Claudiu Niculescu speră să
debuteze cu succes acasă în postura
de antrenor principal „neoficial”, după
egalul obţinut în faţa celeilalte echipe
a Ploieştiului, în deplasare.


