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Craiovenii, poftiţi
la întâlnire cu
poliţiştii

Prorectorul Cezar
Spînu şi deloc
zadarnica vanitate

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Procesul lui Popescu pentru dela-
pidare a fost amânat pentru că avo-
catul lui a fost arestat pentru luare
de mită.
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Acasă la copiii
cu sindromul
Down

În judeţ, nu puţini elevi folosesc toalete insalubre şi fără apă

Şcoli primitive la capitolul igienă
Sistemul de învăţământ preuniversitar a trecut prin mai

multe reforme, prezentate de miniştrii iniţiatori ca schimbări
majore ale Educaţiei. Toate însă de suprafaţă, niciuna de pro-
funzime. Deşi suntem în secolul al XXI-lea, igiena nu este
încă prioritară la şcoală. Toaletele, în general insalubre, la
sate, au rămas pitulate în curtea din spate a unităţilor de în-
văţământ. În Dolj, aproape jumătate din populaţia şcolară nu
beneficiază de grupuri sanitare în incinta imobilelor. De cele
mai multe ori, în mediul rural, acestea sunt adevărate impro-
vizaţii, murdare şi fără apă curentă. Din toamnă însă elevii de
la clasa pregătitoare au prevăzute în curriculă şi ore despre
normele de igienă personală. Rămâne de văzut
cum se va îmbina teoria cu practica în şcolile unde
acestea se bat cap în cap, mai ales că nimeni nu
se implică financiar în rezolvarea problemei. De
la Ministerul Educaţiei nu se alocă bani pentru
investiţii, dar nici consiliile locale nu pun deloc
umărul pentru a îmbunătăţi confortul elevilor.
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“Autostrada”
Brestei se naşte
direct printre
maşini

Programul „Biblionet”
aduce calculatoare
cu acces gratuit
la Internet în alte
40 de biblioteci
publice doljene

Până cel târziu la începutul lunii
mai a.c., 40 de biblioteci din Dolj –
37 comunale şi trei filiale din Craio-
va ale Bibliotecii Judeţene „Alexan-
dru şi Aristia Aman” – sunt invitate
să aplice, în runda a patra, pentru
programul „Biblionet – lumea în
biblioteca mea”. Obiectivul aces-
tuia este facilitarea accesului la mij-
loacele tehnologiei informaţionale,
pornind de la faptul că peste 50%
din populaţie, mai ales d in zonele
rurale, nu are acces la Internet.



EDITOR:

S.C. “CUVÂNTUL LIBERTÃÞII” S.A.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/2271/1991; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2008

CERTIFICAT NR. 146/C/2009
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: R2303744, P.O. BOX 245-Of. Poºtal nr.1, Craiova
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Ana-Maria Gebãilã, Alina Drãghici,
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean
Învãþãmânt: Carmen Rusan

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457

Publicitate:  0251.412.552

Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

2 / cuvântul libertãþii joi, 22 martie 2012
actualitate

$1 EURO ...........................4,3754 ............. 43754
1 lirã sterlinã..........................5,2406.......................52406
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METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3001........33001
1 g AUR (preþ în lei).......175,5886......1755886

Cursul pieþei valutare din 22 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Liderul deputaþilor PDL, Mircea Toader
(foto), a declarat, ieri, cã dacã USL decide sã
nu nominalizeze persoane în funcþiile din ºapte
instituþii ale statului, aflate în subordinea Parla-
mentului, puterea ar trebui sã pãstreze aceste
posturi pentru opoziþie, arãtând cã acest lucru
se va discuta în ºedinþa coaliþiei de guvernare.
„Noi le pãstrãm locurile, asta este opinia mea.
O sã discutãm ºi în coaliþie. Nu vin, nu-ºi pro-
pun candidaþi (n.r. - cei de la opoziþie), este o
modalitate de a separa iarãºi activitatea în Par-
lament”, a spus Toader. El a arãtat cã a avut loc
o negociere între liderii de grup, iar PDL a con-
siderat cã funcþiile de conducere din aceste in-
stituþii „au fost deþinute, timp de 5,6,8 ani, de
regulã de PSD. Am solicitat ca funcþiile de con-
ducere din cele 4 instituþii, 3 sã fie la noi”. Pre-
ºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului, Ro-
berta Anastase ºi Vasile Blaga, au susþinut, ieri,
cã au discutat încheierea unui protocol privind
împãrþirea funcþiilor în cele 7 instituþii ale sta-
tului ºi toþi liderii grupurilor de la putere ºi opo-
ziþie sunt de acord cu textul acestui document,
în timp ce reprezentanþii opoziþiei contestã acest
lucru. „Meritã (n.r. - funcþii în instituþiile statu-
lui) fiecare, putere sau opoziþie, conform pon-
derii grupurilor parlamentare, de aceea sunt ºi
negocieri. Negocierile au avut loc, lista e fãcu-
tã. Cred cã este semnatã de cãtre toþi”, a spus

Vasile Blaga. În schimb, liderul senatorilor PNL,
Puiu Haºotti, a declarat, dupã ºedinþa Birourilor
Permanente, cã a scris pe acest protocol, lângã
semnãturã, cã nu a fost respectat algoritmul
politic. „Vom discuta în USL aceastã chestiu-
ne, dacã vom participa la aceste nominalizãri”,
a spus Haºotti. Viceliderul deputaþilor PNL,
Eugen Nicolãescu, a precizat cã, în
opinia sa, USL nu trebuie sã facã no-
minalizãri în aceste funcþii: „Pãrerea
mea este cã nu trebuie sã mai purtãm
nici un fel de negociere cu aceastã pu-
tere abuzivã. Este punctul meu de ve-
dere, pe care îl voi ridica în USL, sã
lãsãm aceastã putere sã-ºi facã men-
drele pânã la capãt”. El a adãugat cã
luni, în ºedinþele PNL, PSD ºi USL,
opoziþia va decide dacã va face nomi-
nalizãri pentru aceste funcþii.

Potrivit protocolului de care face
vorbire coaliþia, la Avocatul Poporului
posturile de vicepreºedinþi ar urma sã
fie acordate PNL, PSD, UNPR ºi
UDMR, la Autoritatea Electoralã Per-
manentã funcþia de preºedinte va fi
datã PDL. La CNVM - PDL va avea
funcþia de preºedinte, PSD pe cea de
vicepreºedinte, iar comisari vor fi din
partea PSD, PDL, UNPR. CNSAS va

avea trei membri din partea PDL, câte doi
membri din partea PNL ºi PSD, câte un mem-
bru din partea UNPR ºi UDMR, la CNCD -
câte un membru din partea PSD ºi UDMR. La
CSSPP preºedintele va fi din partea PDL, iar
vicepreºedintele din partea PSD, iar la CSA va
fi un membru din partea UDMR.

Se împart funcþiile din 7 instituþii ale statului,Se împart funcþiile din 7 instituþii ale statului,Se împart funcþiile din 7 instituþii ale statului,Se împart funcþiile din 7 instituþii ale statului,Se împart funcþiile din 7 instituþii ale statului,
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Fost consilier al Robertei
Anastase, secretar de stat
la Transporturi

Alexandru Ion Coita, repre-
zentant permanent al Camerei
Deputaþilor la Parlamentul
European, a fost numit în
postul de secretar de stat în
Ministerul Transporturilor, prin
decizie a premierului Mihai
Rãzvan Ungureanu. Coita a
mai lucrat ca ºi consilier pentru
Afaceri Europene ºi Externe al
preºedintelui Camerei Deputaþi-
lor, Roberta Anastase, în
intervalul 2009-2010. Ministe-
rul Transporturilor avea un
post vacant de secretar de stat,
dupã ce Alexandru Nazare a
fost numit ministru.

Întâlnire preºedinte-premier,
pe tema salariilor bugetarilor
ºi reducerea CAS

Preºedintele Traian Bãsescu
s-a întâlnit, ieri, cu premierul
Mihai Rãzvan Ungureanu, la
Palatul Cotroceni, unul dintre
subiectele de discuþie fiind
preconizata recuperare a
salariilor pentru sectorul
bugetar, dar ºi posibilitatea de
reducere a CAS, au declarat
agenþiei Mediafax surse guver-
namentale. „Preºedintele ºi
premierul s-au întâlnit, miercuri
(n.r. - ieri), la Cotroceni, iar
unul dintre subiectele de
discuþie a vizat recuperarea
salariilor pentru bugetari. Cei
doi au analizat, însã, ºi dacã
este posibilã o reducere a
contribuþiilor de asigurãri
sociale, împreunã cu aceastã
recuperare salarialã”, au arãtat
sursele citate. Contactaþi de
Mediafax, reprezentanþii
Administraþiei prezidenþiale nu
au confirmat, dar nici nu au
negat întrevederea.

Ministrul de Externe, Cristian Dia-
conescu (foto), a declarat, marþi sea-
ra, la Digi 24, cã „existã o zonã în
litigiu în ceea ce priveºte chiar fron-
tiera de stat, marea teritorialã” dintre
România ºi Bulgaria, el explicând cã
este vorba de 17 kilometri pãtraþi ºi
cã vor avea loc discuþii cu experþi bul-
gari. „În legãturã cu aceastã comuni-
tate (n.r. - comunitatea de români din
Bulgaria) va trebui sã avem o discuþie
politicã de fond, ca de altfel ºi în ceea
ce priveºte unele aspecte privind,
poate o sã vã mire, delimitarea pla-
toului continental ºi a mãrii teritoriale,
cu Bulgaria. Aºa cum am avut nego-
cieri cu Ucraina, ºi cu Bulgaria sunt,
încã, o serie de aspecte nesoluþiona-
te, pe care o sã le punem în discuþie,
o spun cât se poate de formal, dacã
doriþi, împreunã cu partenerii noºtri”,

România are un litigiu privind
frontiera de stat cu Bulgaria

Directorul general ºi
directorul economic al
Institutului Naþional de
Hidrologie ºi Gospodãrire a
Apelor au fost demiºi în urma
deciziei instanþei de condam-
nare a acestora, iar Corpul de
control al ministrului Mediului
va verifica activitatea institu-
þiei, a anunþat, ieri, Ministerul
Mediului. Directorul general
al INHGA, Petre Stanciu, a
fost condamnat, ieri, de
instanþa Curþii de Apel Bucu-
reºti, la un an ºi zece luni de

Directoru l  general  º i  ce l
economic  a l  Inst i tutu lu i

Naþ ional  de  Hidro log ie ,  demiº ia declarat Diaconescu. Acesta a ex-
plicat cã „existã o zonã în litigiu în
ceea ce priveºte chiar frontiera de
stat, marea teritorialã dintre cele douã
state. E drept, este vorba de 17 kilo-
metri pãtraþi, nu de foarte mult, dar
între state europene, state cât se poa-
te de cooperante în foarte multe pla-
nuri, nu vãd de ce, foarte rapid, ast-
fel de lucruri nu pot fi rezolvate”. Dia-
conescu a explicat cã acest subiect
existã de mult timp ºi cã „vom invita
partea bulgarã sã discutãm la nivel de
experþi, într-un cadru pe care-l vom
agrea la nivel bilateral”.

În replicã la declaraþiile ministrului
român, purtãtorul de cuvânt al MAE
bulgar, Vesela Cherneva, a menþionat,
ieri, pentru Mediafax, cã „Bulgaria ºi
România au negociat privind delimi-
tarea în Marea Neagrã de mai bine de

20 de ani. Ultima rundã
de negocieri, cea de-a
17-a, a avut loc în luna
decembrie, la Sofia”. „Nu
considerãm acest subiect
o problemã în relaþia
noastrã bilateralã, care e
de bunã vecinãtate ºi care
se dezvoltã în contextul
apartenenþei noastre co-
mune la UE”, a comple-
tat aceasta.

Reþeta electronicã va fi intro-
dusã din 1 iunie, dar o perioadã
va funcþiona în paralel cu pre-
scripþia offline, a anunþat, ieri,
preºedintele Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate (CNAS),
Lucian Duþã. „Am obþinut fon-
duri europene nerambursabile în
valoare totalã de aproximativ 40
de milioane de euro pentru im-
plementarea prescripþiei ºi a do-
sarului electronic. Din 1 iunie va
demara sistemul de prescriere
electronic, care va funcþiona, o
perioadã, în paralel cu cel de
acum”, a declarat preºedintele
CNAS. Potrivit acestuia, „avan-
tajul prescripþiei electronice este
acela cã vor fi asigurate siguran-
þa tratamentului ºi reducerea ris-

Reþete electronice de la 1 iunie
ºi card de sãnãtate din august

închisoare cu executare, în
dosarul în care a fost trimis
în judecatã în 2007 de procu-
rorii DNA, alãturi de alte
persoane din conducerea
instituþiei, pentru un prejudi-
ciu de 550.000 de lei produs
instituþiei. Ministrul Mediului
ºi Pãdurilor, Laszlo Borbely, a
trimis Corpul de Control sã
verifice activitatea INHGA,
urmând ca, în funcþie de
rezultatele controlului sã fie
luate mãsuri suplimentare, a
precizat sursa citatã.

cului de complicaþii, prin evita-
rea erorilor de prescriere ºi acu-
rateþea informaþiei. Altfel spus,
sistemul va sesiza erori în pre-
scriere, cum ar fi, de pildã, me-
dicamente cu efecte terapeutice
contradictorii”. Distribuþia cardu-
rilor naþionale de sãnãtate începe
douã luni mai târziu, adicã în 1
august, cu întârziere de cinci ani,
putând fi livrate câte un milion
de documente pe lunã, iar în no-
iembrie folosirea acestora va fi
experimentatã mai întâi într-un
singur judeþ, a anunþat, tot ieri,
preºedintele CNAS. Valoarea unui
card este puþin peste doi euro,
fiecare asigurat urmând sã bene-
ficieze de un astfel de document,
a mai spus Lucian Duþã.

Horia Georgescu a câºtigat concursul pentru funcþia de preºedinte a Agenþiei
Naþionale de Integritate (ANI), iar Bogdan Stan pe cea de vicepreºedinte a
instituþiei. Georgescu ºi Stan au susþinut, ieri, în faþa Plenului Consiliului
Naþional de Integritate, proba de interviu. Georgescu a obþinut media 89,30,
iar Bogdan Stan 84,85, ambii fiind declaraþi admiºi pentru funcþia de preºe-
dinte ANI, respectiv vicepreºedinte. Horia Georgescu este secretarul general
al ANI, în timp ce Bogdan Stan este inspector de integritate.

Horia Georgescu, noul preºedinte al ANI
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Ca ºi în urmã cu douã sãptã-
mâni, când a fost deschis ºanti-
erul asfaltãrilor în cartierul Cra-
ioviþa Nouã, pe bulevardele Ol-
teniei ºi Tineretului, primarul
Antonie Solomon a mers, ieri, ºi
pe strada Brestei pentru a asista
la demararea lucrãrile de reabili-
tare. Prima menþiune pe care a
fãcut-o acesta a fost cã asfaltul
care se va turna nu va fi de
proastã calitate, aºa cum se în-
tâmplã în apropierea campaniilor
electorale: “Astãzi (n.r. – ieri), la
ora 10.00, încep lucrãrile pe stra-
da Brestei, pe o porþiune de
aproape 1.200 de metri. N-aº vrea
sã turnãm asfalt electoral, ci as-
falt durabil. De aceea, în cadrul
lucrãrilor la pachetul de ºase
strãzi, aº vrea ca, pânã în iunie,
sã fie rezolvate la nivel de binder,

“Autostrada” Brestei se naºte direct printre maºini“Autostrada” Brestei se naºte direct printre maºini“Autostrada” Brestei se naºte direct printre maºini“Autostrada” Brestei se naºte direct printre maºini“Autostrada” Brestei se naºte direct printre maºini
Primarul Antonie Solomon le-a ce-

rut constructorilor de la SC Delta
ACM ’93 Bucureºti sã croiascã din
strada Brestei “un soi de autostra-
dã cu patru benzi”, pe care sã o ter-

mine în douã luni, ºi nu în trei, cât
este stipulat în contract. Partea cea
mai dificilã e cã asfaltul va fi turnat
printre ºirurile de maºini care vor
trece, mult timp, prin zonã.

fãrã strat de uzurã. Sã fie mãcar
“la negru”, urmând ca stratul de
uzurã sã-l turnãm ulterior”, a
declarat Solomon, în prezenþa
constructorilor de la SC Delta
ACM 93 Bucureºti.

Din cele trei luni
s-a ajuns

la numai douã
Solomon le-a cerut apoi con-

structorilor sã se mobilizeze în
aºa fel încât sã poatã termina lu-
crarea cu o lunã mai devreme.
Conform contractului, SC Delta
ACM 93 Bucureºti ar trebui sã
redea strada circulaþiei în termen
de trei luni, dar Solomon a cerut
sã scurteze aceastã perioadã la
numai douã. “Durata de execuþie
este de aproximativ trei luni, dar

eu spun cã se va face mult mai
repede, în douã luni. Firma câº-
tigãtoare e obligatã sã lucreze zi-
luminã, fiindcã e o stradã cu tra-
fic deosebit”. Potrivit lui Solo-
mon, constructorii trebuie sã se
grãbeascã deoarece vor exista
probleme cu devierea traficului,
strada Fulgerului nefiind aptã
pentru preluarea circulaþiei. “Pen-
tru ocolirea strãzii Brestei, este
nevoie de o deviere pe o serie de
strãzi care nu suportã traficul
greu. Dar, cu sprijinul Poliþiei
Rutiere ºi al Poliþiei Locale, se va
putea desfãºura în continuare tra-
ficul, în timp ce se munceºte la
reabilitare”.

Vor fi patru benzi,
dar vor lipsi

parcãrile
Reprezentantul Primãriei Cra-

iova a confirmat, tot ieri, cã nu-
mai lucrãrile de pe Brestei vor
costa 6,6 milioane de lei, o bunã
parte din valoarea totalã a pro-
iectului de reabilitare a celor ºase
strãzi finanþate la pachet. Fiind
vorba de o sumã aºa de mare –
finanþarea este asiguratã din fon-
duri europene –, primarul Anto-
nie Solomon a spus cã se aºteaptã
sã vadã aici nici mai mult, nici
mai puþin decât o autostradã. “Va
fi o stradã a cãrei lãþime se va
dubla. O vom transforma într-un
soi de autostradã cu patru benzi,

câte douã pe sens”, a declarat
acesta. Dupã modelul strãzii
George Enescu, din Craioviþa
Nouã, autoritãþile locale ºi-au pro-
pus sã amenajeze ºi o zonã me-
dianã cu gazon ºi arbori. Covo-
rul asfaltic, bordurile, trotuare-
le, toate acestea vor fi nou-nou-
þe, dar nu vor exista, în schimb,
parcãri. Municipalitatea a expli-
cat, ieri, cã acestea nu pot fi cre-
ate deoarece nu mai existã loc.

Se pregãteºte
strada

Pelendava
Imediat dupã Brestei urmeazã

strada Pelendava, a anunþat So-
lomon. “Astãzi pornim aceastã
investiþie cu speranþa cã se va tre-
ce cât mai repede ºi la reabilita-
rea strãzii Amaradiei, chiar dacã

o sã fie probleme cu traseul de
autobuz, ºi, bineînþeles, la stra-
da Toamnei”, a spus acesta, re-
ferindu-se ºi la celelalte douã
strãzi pe care vor fi începute lu-
crãri de reabilitare în perioada ur-
mãtoare. “Pe bulevardele Olteniei
ºi Tineretului se lucreazã bine,
sunt foarte mulþumit de ritmul de
acolo. Am vãzut cã s-a început
turnarea trotuarelor. Lucrurile
sunt pe un fãgaº normal, dar du-
rata de execuþie stipulatã în caie-
tul de sarcini ºi în contractul de
execuþie este mare pe toate strã-
zile. E vorba de luni de zile, dar
eu spun cã se poate face într-
un timp mult mai scurt. Eu spun
cã în 45 de zile se poate face
oricare din strãzile din acest pa-
chet de ºase”, a mai spus pri-
marul Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Ford a anunþat cã angajeazã
500 de oameni, procesul desfã-
ºurându-se pânã în luna mai.
Acest moment, mult aºteptat, are
loc simultan cu lansarea naþionalã
a  modelului Ford B-Max, astãzi,
ora 10.30, la Muzeul Naþional de
Artã Contemporanã din Bucu-
reºti30. Evenimentul se desfãºoa-
rã sub sloganul „Noul Ford
B-Max Ingenios – Tehnologia ºi
inovaþia vin mai aproape de
tine”.  Ana-Maria Timiº, PR
Ford, a precizat, ieri, cã în mod
cert un eveniment similar va avea
loc ºi la Craiova, într-un viitor
apropiat. „De aceastã datã vor-
bim doar de un eveniment comer-

cial, aºa cã autoritãþile publice
locale ºi centrale nu vor fi pre-
zente”, a mai spus Ana-Maria
Timiº. Primele livrãri vor fi fã-
cute în iulie, iar lansarea comer-
cialã, pentru publicul larg, va avea
loc în luna septembrie. Preþurile
pentru România vor fi ºi ele anun-
þate în curând. Ford va recruta
în principal operatori de bazã
pentru liniile de producþie, dar

în acelaºi timp compania Ford
este interesatã ºi de extinderea
forþei de muncã prin aducerea
unor specialiºti de întreþinere.
Numãrul de angajaþi la momentul
preluãrii Automobile Craiova de
cãtre Ford era de 3.900 oameni,
iar acum este de 3.500. Prin aces-
te angajãri numãrul salariaþilor va
ajunge la cifra de 4.000.

MARGA BULUGEAN

Ford Motor Company a ve-
nit în România, la Craiova, în
2007, cumpãrând pachetul ma-
joritar de acþiuni al Automobile
Craiova ºi preluând, în martie
2008, uzina Automobile Craio-
va. La 74 de ani de la primul
Ford realizat în România, în
septembrie 2009, a ieºit de pe
linia de fabricaþie din Craiova
primul Ford Transit Connect.

Preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa, sa-
lutã decizia conducerii compa-
niei Ford România ca, înce-
pând din aceastã sãptãmânã,
sã demareze procesul de an-
gajare a unui numãr de 500 de
persoane la fabrica din Craio-
va. “Anunþul fãcut de condu-
cerea companiei Ford Româ-
nia, privind angajarea unui nu-
mãr de 500 de persoane, este
salutar, cu atât mai mult cu cât
industria de automobile traver-
seazã încã o perioadã dificilã.
Era nevoie de un semnal pe
care compania Ford sã-l dea în
acest sens, pentru cã în jurul aces-
tei investiþii se creaserã foarte multe
aºteptãri. Este ºi un puternic sem-
nal pentru cei care încã priveau cu
suspiciune investiþia de la Craiova,
cã Ford îºi menþine angajamentele
asumate. Criza mondialã a afectat
toate marile companii, ori Ford, ca
oricare dintre acestea, a avut un
moment foarte dificil, o etapã pes-
te care a trebuit sã treacã. A fost
un moment în care s-a pus pro-
blema ca mãcar una dintre fabrici-
le pe care le deþine în Europa sã fie

închisã. Dar iatã cã, aºa cum ne-
au spus-o în dese rânduri, Ford a
ales sã rãmânã la Craiova, dupã ei
aºezându-se în aceastã zonã alþi
furnizori, care aduc noi locuri de
muncã. Consiliul Judeþean Dolj îºi
reafirmã deschiderea faþã de toate
companiile care prin investiþiile pe
care le fac pot ajuta la crearea de
locuri de muncã ºi astfel la gene-
rarea de venituri suplimentare la
bugetul local”, a declarat preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

ALINA DRÃGHICI
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Efective din cadrul In-
spectoratului de Jandarmi
Judeþean (IJJ) Dolj, IPJ Dolj
– Poliþia Municipiului Craio-
va, Poliþia Localã Craiova ºi
specialiºti din cadrul ISU
Dolj asigurã mãsurile de or-
dine publicã ºi protecþia par-
ticipanþilor la manifestarea
organizatã de reprezentanþii
Sindicatului Cadrelor Milita-
re Disponibilizate (SCMD) –
Filiala 1 Craiova, astãzi, în intervalul orar 13.00-15.00. Acþi-
unea de pichetare se va desfãºura pe strada “Lipscani”, din
Craiova, în faþa sediilor a douã partide politice, organizatorii
anunþând cã se aºteaptã sã participe aproximativ 200 de per-
soane. Forþele de ordine vor acþiona pe tot parcursul eveni-
mentului, în vederea prevenirii oricãror acte de tulburare a
ordinii publice ºi pentru asigurarea unui climat civic cores-
punzãtor desfãºurãrii activitãþilor publice. Reprezentanþii IJJ
Dolj fac apel la toþi participanþii, precum ºi la cetãþenii care se
vor afla în zona manifestãrii, sã adopte un comportament ci-
vilizat, sã respecte prevederile legilor în vigoare ºi indicaþiile
forþelor de ordine pentru menþinerea ordinii ºi liniºtii publice
ºi evitarea producerii unor evenimente neplãcute.

Mãsuri de ordine la protestul
fostelor cadre militare

Conform reprezentanþi-
lor Serviciului Teritorial al
Poliþiei de frontierã Dolj,
ieri-dimineaþã, la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat, s-a prezentat pen-
tru a efectua formalitãþile de
frontierã, cetãþeanul italian
Andrea P., în vârstã de 42
ani, care conducea un au-
tocamion marca IVECO,
alb, fabricat în anul 2003.
În urma verificãrilor în baza de date Interpol, s-a constatat
cã vehiculul figureazã ca fiind furat din Italia, de pe 3 fe-
bruarie 2004. “Poliþiºtii de frontierã i-au întocmit persoa-
nei în cauzã acte premergãtoare de cercetare penalã pentru
sãvârºirea infracþiunii de tãinuire la furt, iar autocamionul,
în valoare de aproximativ 64.500 de euro, a fost indisponi-
bilizat la sediul STPF Dolj în vederea continuãrii cercetãri-
lor”, a declarat subinspector Ionuþ Gheonea, din cadrul Po-
liþiei de Frontierã Dolj.

Autocamion furat depistat
la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã dol-
jeni au descoperit într-un au-
toturism condus de un cetã-
þean român 20.000 de þiga-
rete, în valoare de 11.000 de
lei, fãrã documente de pro-
venienþã. Marþi, în jurul orei
23.00, poliþiºtii de frontierã
din cadrul Sectorului Poliþiei
de Frontierã Bistreþ, în baza
unei informaþii pe care o
aveau, au oprit în trafic, pe raza comunei Cârna, un autotu-
rism marca Renault Megane, condus de cetãþeanul român Virgil
Y., în vârstã de 33 de ani. În urma controlului fãcut, poliþiºtii
de frontierã au gãsit în portbagaj 20.000 de þigarete (1.000 de
pachete) mãrcile Marble ºi Viceroy, pentru care ºoferul nu a
putut prezenta documentele de provenienþã. Întreaga cantita-
te de þigãri a fost reþinutã în vederea continuãrii cercetãrilor,
iar persoanei în cauzã i s-a întocmit dosar penal pentru sã-
vârºirea infracþiunilor de contrabandã ºi evaziune fiscalã, dupã
cum au precizat reprezentanþii Serviciului Judeþean al Poliþiei
de Frontierã Dolj.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Þigãri de contrabandã
descoperite de poliþiºtii
de frontierã

Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurorii Parchetului de pe lân-

gã Tribunalul Dolj, Victor Pena a
depus, în noiembrie 2011, la Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj o
sesizare în care a povestit cã An-
gela Mariana Creþu i-a spus cã poa-
te interveni pe lângã persoane cu
funcþii de conducere în cadrul Ad-
ministraþiei Naþionale a Penitencia-
relor în vederea angajãrii în sistem
a fiului sãu, Mihai Pena. În urma
anchetei demarate dupã sesizare,
s-a stabilit cã, în anul 2009, fiul
denunþãtorului a participat la exa-
menul de admitere la ªcoala Naþi-
onalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu Ocna, însã nu
l-a promovat, motiv pentru care i-
a solicitat femeii sã îl anunþe când
vor exista posturi disponibile în ve-
derea angajãrii în unitatea unde lu-
cra aceasta, respectiv Penitencia-
rul de Minori ºi Tineri Craiova.

“În acest context, învinuita Creþu
Angela Mariana a pretins de la de-

nunþãtor suma de 5.000 de euro,
pentru a interveni în vederea an-
gajãrii fiului sãu, ulterior accep-
tând ca suma plãtitã sã fie de
3.000 de euro. În luna noiembrie
2009, denunþãtorul s-a deplasat cu
autoturismul împreunã cu fiul sãu
în apropierea locuinþei învinuitei,
unde i-a remis acesteia suma de
3.000 de euro. Ulterior, martorul
PDM (n.r. – Mihai Pena) i-a dat
aceleiaºi învinuite cu titlu de îm-
prumut suma de 400 de euro, care
nu i-a mai fost restituitã, întrucât
Creþu Angela Mariana a motivat cã
a fost nevoitã sã-i remitã aceleiaºi
persoane din Bucureºti care urma
a interveni în scopul angajãrii mar-
torului. Întrucât dupã o perioadã
mare de timp denunþãtorul a con-
statat cã nu s-au fãcut angajãri la
Penitenciarul de Minori ºi Tineri

Craiova, i-a solicitat învinuitei re-
stituirea sumei de 3.400 de euro,

însã aceasta din urmã nu s-a
conformat, motivând cã ba-
nii nu se mai aflã în posesia
sa”, dupã cum au consemnat
procurorii în rechizitoriu. Pen-
tru cã n-au reuºit sã mai scoa-
tã banii de la femeie, în ciuda
insistenþelor lor, bãrbaþii au
hotãrât sã o denunþe.

Dosarul a fost înaintat pe
6 februarie a.c., Tribunalu-
lui Dolj, iar la începutul aces-
tei sãptãmâni, pe 19 martie
a.c., judecãtorii au pronun-
þat sentinþa. Angela Mariana
Creþu a fost condamnatã la
3 ani de închisoare, însã in-
stanþa a dispus suspendarea
pedepsei sub supraveghere

pe durata unui termen de încer-
care de 5 ani. Potrivit obligaþii-
lor stabilite în sarcina sa, feme-
ia trebuie sã se prezinte în ulti-
ma sãptãmânã a fiecãrei luni la
Serviciul de Probaþiune de pe
lângã Tribunalul Dolj, sã anunþe
în prealabil orice schimbare de
domiciliu ºi orice deplasare ce
depãºeºte 8 zile, precum ºi în-
toarcerea, sã comunice ºi sã jus-
tifice schimbarea locului de mun-
cã ºi sã comunice informaþii de
naturã a putea fi controlate mij-
loacele sale de existenþã. Instan-
þa a mai stabilit cã inculpata tre-
buie sã restituie denunþãtorului
suma de 3.400 de euro. Hotãrâ-
rea pronunþatã la Tribunalul Dolj
nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel atât de inculpatã,
cât ºi de procurori.

Agenta de la Penitenciarul de Minori
ºi Tineri Craiova trimisã în judecatã
pentru trafic de influenþã a fost condam-
natã, de judecãtorii de la Tribunalul
Dolj, la 3 ani de închisoare cu suspenda-
re. Angela Mariana Creþu a fost acuzatã

cã a cerut ºi a primit de la un bãrbat
3.400 de euro pentru a-i “aranja” anga-
jarea fiului la penitenciarul unde lu-
creazã ea. În baza deciziei instanþei de
judecatã, femeia trebuie sã restituie ºi
suma primitã de la denunþãtor.

Închisoare cu suspendare în cazul traficului
de influenþã de la PMT Craiova

Craiovenii sunt aºteptaþi astãzi,
de la ora 11.00, în Piaþa „Mihai
Viteazul” din centrul municipiului
Craiova, la atelierele de prezen-
tare a tehnicii din dotare ce vor fi
organizate de reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj. Manifestarea face parte
dintr-o serie de activitãþi desfã-
ºurate pentru a marca împlinirea
a 190 de ani de la înfiinþarea Po-
liþiei Române. Cei interesaþi îi pot
cunoaºte pe poliþiºtii de la forma-
þiunile de ordine publicã, rutierã,
proximitate, dar ºi pe “mascaþii”
Serviciului de Intervenþie Rapidã
ºi pot afla o parte din secretele ºi
greutãþile muncii de poliþist.

De altfel, pe parcursul între-
gii sãptãmâni s-au desfãºurat di-
verse evenimente la nivelul IPJ
Dolj, în cinstea Zilei Poliþiei Ro-
mâne. Astfel, ieri, demonstrând
cã au suficientã încredere în cei
care de multe ori nu-i iartã atunci
când greºesc, oamenii legii le-au
dat jurnaliºtilor craioveni arme
pe mânã, în cadrul “Cupei Pre-

sei la Tir”. “Am considerat cã
este bine sã vã aducem în mijlo-
cul nostru în aceste momente de
sãrbãtoare pentru noi, întrucât
Ziua Poliþiei este prilej de sãrbã-
toare pentru fiecare poliþist ºi ne
bucurãm sã vedem cã vã des-
curcaþi bine ºi cu arma, nu nu-
mai cu condeiul”, a precizat co-

mandantul IPJ Dolj, comisar-ºef
Constantin Nicolescu.

Tot ieri, preºcolarii de la o grã-
diniþã din Craiova au vizitat se-
diul IPJ Dolj, s-au întâlnit cu poli-
þiºtii de la Rutierã ºi au participat
la un concurs de desene pe as-
falt, astfel cã toatã curtea Poliþiei
a sfârºit “pictatã” de cei mici.

Craiovenii, poftiþi la întâlnire cu poliþiºtii
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Aşa, din ceea ce ne mai ajunge şi nouă
pe la urechi, dar şi în faţă, de anumite
„sinteze” fiind vorba, prof. univ. dr. Ce-
zar Spînu, de puţine zile prorector al Uni-
versităţii, conform aşteptărilor, ca să nu
ne exprimăm altfel, este un dascăl uni-
versitar cu simţul umorului. Pe care îl dez-
voltă şi când trebuie, şi când nu e cazul.
Fiindcă, de pildă, ce e valabil la Casa Uni-
versitarilor nu e valabil în cadrul unei
şedinţe a Consiliului de administraţie al
Universităţii din Craiova. Ca o părere,
desigur. În rest, afirmă cei care îl cunosc,
prof. univ. dr. Cezar Spînu se comportă
în perfect acord cu sine, nu dă curs atitu-
dinilor contrafăcute şi, Doamne fereşte,
duplicităţii. Este cordial, cu un farmec oa-
recum provincial, nedisplăcându-i, de pil-
dă, manelele, dar mediul academic craio-
vean convieţuieşte fără dificultate cu ati-
tudini sau gusturi absente din ambianţa

MIRCEA CANŢĂR

Prorectorul Cezar Spînu
şi deloc zadarnica vanitate

La data de 17 iunie 2011,  pu-
blic am în c otidianul nos tru un
artic ol cu titlu „Prefec tul de Dolj
a cons tituit Senatul Romilor de
la Craiova”, în care arătam c um
prefectul judeţului Dolj, Nic olae
Giugea, ş i-a dat întâlnire la Pre-
fectura Dolj c u aproximativ 50
de romi, unii dintre ei închipuiţi
lideri ai c omunităţii. Nicolae Giu-
gea le-a explicat atunc i romilor
că i-a adunat la un loc pentru
a-i organiza. Până să găsească
forma de organizare a romilor  a
durat ceva timp,  pentru c ă pri-
ma propunere a lui Nic olae Giu-
gea a fos t să îi cons tituie într-
un grup de consilieri, dar  a re-
nunţat la această formă de or-
ganizare,  pentru că avea deja
cons ilier i. Cum i-a venit în min-
te nu se ştie, dar  până la urmă
le-a propus  romilor prezenţi în
sală să fac ă Senatul Romilor din
Craiova. De ce nu a vrut să facă
parte din aces t Senat nu a dorit
să explic e,  dar  a ţinut să prec i-
zeze aces t lucru.

Cum a fost săltat
de poliţişti un „senator”
de-al lui Nicolae Giugea

Un proverb românesc spune că „socoteala
de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Şi
de multe ori se dovedeşte a fi adevărat. La
fel i s-a întâmplat şi prefectului de Dolj, Nico-
lae Giugea. Pe timpul când încă se pregătea
pentru campania electorală din 2012, pentru
alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean
Dolj, Nicolea Giugea s-a gândit că nu ar fi
rău dacă şi-ar atrage o parte a populaţiei rome
din Craiova. Aşa că a chemat la Prefectura

Dolj nişte romi şi le-a spus că trebuie să îi
organizeze. Că legal forma de organizare ad-
optată de prefect, Senatul Romilor, nu există
este o altă poveste şi se pare că nu a deran-
jat, până la un moment dat, pe nimeni. Că
acest Senat al romilor nu a prea funcţionat...
probabil că asta s-a şi dorit. Asta nu înseam-
nă că unii dintre senatorii romilor din Craio-
va, desemnaţi de Nicolae Giugea, au stat de-
geaba şi nu au avut activitate.

Câţiva dintre romii prezenţi
la întrunire au părăsit sala

Că cei 15 senatori romi c are
constituie Senatul Romilor din Cra-
iova nu au fost aleş i în mod de-
mocratic şi lista a fost scoasă din
buzunarul unuia dintre cei prezenţi
în sală este o altă realitate. Cert
este faptul c ă acest Senat al Ro-
milor a fost cons tituit la Prefec-
tura Dolj în prezenţa prefectului
Nic olae Giugea. Care este rolul
Senatului Romilor? Păi l-a enun-
ţat tot Nicolae Giugea, în data de
15 iunie 2011,  când a înfiinţat
aces t organism, fără sus ţinere le-
gală. Trebuia ca cei 15 senatori
să se întâlnească şi ei o dată pe
lună să mai vorbeasc ă şi să îşi
spună păsurile. Unii dintre romii
prezenţi la întrunire au părăsit sala
imediat ce au înţeles că nu vor fi
plătiţi pentru întâlnirile pe c are ur-
mau să le aibă. Alţii poate c ă au
înţeles că Nicolae Giugea nu este
boier şi vrea doar să îi păcălească
pentru  a-i aduce voturi.

Grupul format de Nicolae
Giugea nu a ajutat comunitatea
romă cu absolut nimic

Sc opul întâlnirii dintre Nic o-
lae Giugea şi unii lideri romi din
Craiova a fos t unul s trict electo-
ral. Pentru că, în realitate,  acest
grup format nu a ajutat c omuni-
tatea romă cu absolut nimic. Iar
un exemplu în acest sens este cel
al unei femei de etnie romă, care,
zilele trecute, a protestat în faţa
Prefecturii Dolj şi a Primăriei Cra-
iova pentru c ă nu i-a fost admis
c opilul la Colegiul Ec onomic
„Gheorghe Chiţu”, unde, culmea,
es te direc tor  consilierul judeţean
PD-L Corina Prica, colega de par-
tid a prefectului Nicolae Giugea.
Femeia susţinea că băiatul ei nu
a fost primit la Colegiul Econo-
mic doar din cauza faptului că
„este ţigan”.  «Eu am vrut să îmi
dau băiatul la „Economic”.  Într-
adevăr,  avea medie mai mică, dar
ac um, dac ă noi suntem ţigani,
chiar nu mai avem nici un drept»,

a declarat femeia. Astfel de situaţii
ar  fi trebuit să rezolve Senatul
Romilor c ons tituit de Nic olae
Giugea.
Unul dintre senatorii romi
obliga femei să se prostitueze
în străinătate

Dar unii dintre senatorii romi nu
aveau cum să se ocupe de proble-
mele comunităţii, pentru că aveau
treburi mai importante. De exem-
plu, Gabi Alin Poenaru, zis Patri-
an, senator rom uns de Nicolae
Giugea în perioada ianuarie 2010
– martie 2012, împreună cu alţi doi
compatrioţi, au racolat 14 tinere din
judeţele Dolj, Gorj şi Argeş pe care
le-au transportat în Germania, Ita-
lia, Spania şi Marea Britanie, obli-
gându-le să se prostitueze. Cea
care nu executa ordinele era mai

întâi ameninţată şi apoi bătută. Ast-
fel, gruparea senatorului rom Gabi
Alin Poenaru a adunat peste 50.000
de euro. Când a fost desemnat se-
nator al romilor din Craiova de Ni-
colae Giugea, Gabi Alin Poenaru fă-
cuse deja aceste fapte. De altfel, el
nu a fost „săltat” de Poliţie numai
marţi, 20 martie a.c.. Acum este
cercetat în libertate şi se poate pre-
zenta liniştit la întâlnirile lunare ale
Senatului Romilor din Craiova.

Nu exc ludem posibilitatea ca
această idee creaţă, cu înfiinţarea
Senatului Romilor din Craiova, să
îi fi fost sugerată prefectului Ni-
colae Giugea de purtătorul de vor-
be Cristian Nedelcu, desemnat, mai
nou, director la TVR Craiova. Deşi
este greu de crezut că acesta ar fi
putut avea vreo idee.

MARIN TURCITU

aseptică a bibliotecii. Are ceea ce numim
autenticitate. Avem în faţă o stenogramă,
să nu-i spunem proces-verbal, pentru că
sună revolut, a şedinţei Consiliului de ad-
ministraţie al Universităţii din Craiova din
19 martie a.c.. Când rectorul, prof. univ.
dr. Dan Claudiu Dănişor, a prezentat di-
rectorii departamentelor, demers de ruti-
nă, cerându-şi scuze că nu le-a indicat...
gradul didactic. De parcă ar fi contat.
Luând cuvântul, prorectorul Cezar Spînu
a anunţat senin, fără vreo inhibare de cir-
cumstanţă, că „se va declanşa analiza
internă a programelor de studii, pen-
tru a se lua măsurile ce se cuvin, pen-
tru asigurarea unei ef icienţe educaţi-
onale care să asigure promovarea Uni-
versităţii în rândul universităţilor de
prim rang”. Trecem peste formularea re-
almente neîngrijită stilistic, la limita supor-
tabilităţii, fiindcă, după experienţa noas-

tră, simţul umorului e, omeneşte, mai pre-
ţios decât cultura. Certitudinile noastre au
intrat totuşi în derivă. Şi iată de ce. Prof.
univ. dr. Cezar Spînu a deţinut, până de
curând, funcţia de decan al Facultăţii de
Ştiinţe Exacte – Chimie, devenită depar-
tament prin retrogradarea, în urma eva-
luării făcute de Ministerul Educaţiei, Cer-
cetării şi Tineretului, la categoria C. Si-
gur că, mai jos de acest prag, admisibilă
era şi categoria E. La care încă nu s-a
ajuns. Intenţiile prorectorului Cezar Spî-
nu sunt onorabile, dar nu putem să nu ne
întrebăm de ce n-a făcut ceea ce îşi pro-
pune în demnitatea „dăruită”, pe parcela
academică păstorită până recent. Pentru
a fi acum credibil şi a se legitima prin com-
petenţă managerială şi nu prin confuzie
etică. Aşa cum un bun meseriaş poate
trage la răspundere un meseriaş prost, tot
aşa un prorector destoinic, cu experienţă

didactică de netăgăduit, poate avea cre-
dibilitate în faţa celor din subordinea sa.
Reajustarea propriei imagini a Universi-
tăţii, fiindcă asta se doreşte, nu e o sche-
mă simplificatoare şi saltul dialectic la o
nouă calitate nu se face printr-un hei-rup
“ca la brigadă”. Dar un lucru este cert:
dincolo de tribulaţii patetice, inadecvări,
confuzii, eticism intransigent sau acomo-
dant, Universitatea se află în criză de
identitate. Iar criza trebuie asumată cu
sobrietate, reevaluată înzestrarea şi limi-
tele. Şi de aici încolo nu mai este treaba
noastră. Înţelept e să nu te pripeşti, ci să
cugeţi. Şi dacă se poate să cugeţi ca un
cugetător, nu ca un activist. Din câte în-
ţelegem noi, prof. univ. dr. Cezar Spînu,
deocamdată, nu este uimit de ceea ce a
ajuns prin deloc zadarnica vanitate. Şi ar
fi cazul. În rest, cu simţul umorului stă
bine, chiar în exces.
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Companiile cu o cifrã de
afaceri de minimum 500.000
de euro care participã la lici-
taþii pot beneficia acum de
oferta promoþionalã Bid Bonds
a Millennium Bank. „Clienþi-
lor nu li se solicitã garanþii
materiale, iar limita maximã a
plafonului pentru emiterea
scrisorilor de garanþie poate fi
de pânã la 450.000 de lei, în
funcþie de cifra de afaceri a
companiei ºi de nevoile acesteia. Prin urmare, scrisorile de garanþie pot
fi emise în foarte scurt timp de la solicitarea clientului”, se precizeazã
într-un comunicat de presã. În plus, oferta are costuri competitive, cu
un comision de acordare de 0,6% din valoarea totalã a facilitãþii ºi un
comision de emitere de 25 de euro (pentru scrisori de licitaþie cu valoare
mai micã de 5.000 de euro) sau de 50 de euro (pentru scrisori de
licitaþie de peste 5.000 de euro). Condiþiile de eligibilitate sunt foarte
accesibile ºi, pentru a beneficia de costurile speciale pentru un an, clien-
þii trebuie doar sã aibã un rulaj agreat prin conturile deschise la Millen-
nium Bank. Oferta promoþionalã scrisori de garanþie pentru participa-
rea la licitaþii este valabilã pentru ºase luni, pânã în septembrie 2012.

MARGA BULUGEAN

Millennium Bank oferã scrisori
de garanþie pentru licitaþii

A trecut fãrã ecou ziua de
10 martie 2012, anunþatã de
ministrul Agriculturii, Stelian
Fuia, ca fiind ziua în care ac-
tul normativ privind Camere-
le Agricole ar fi putut fi pro-
mulgat. „Proiectul Camerelor
Agricole este unul prioritar ºi
eu sper ca în zece zile sã pot
fi capabil ca Ordonanþa de
Urgenþã care modificã legea
sã fie finalizatã ºi gata de pus
pe masã. Eu sper ca în 10 martie ordonanþa sã fie promulgatã ºi ca în
10 mai sã putem sã avem alegeri pentru Camerele Agricole locale. E un
grafic care mi l-am schiþat la ora actualã (n.r. – în februarie a.c.) ºi sper
sã mã pot þine de el”, a spus ministrul Agriculturii, Stelian Fuia, într-o
conferinþã de presã susþinutã la Cãlãraºi. Totuºi, ºeful MADR a precizat
cã demersul este condiþionat de procesul legislativ, pentru cã, “în mod
normal, aceste modificãri la legea Camerelor Agricole ar trebui fãcute
prin Parlament, dar dacã voi depune un proiect de lege de modificare a
legii în Parlament nu sunt convins cã pânã la alegeri, în noiembrie, acest
proiect va trece prin Parlament”, a spus ministrul Stelian Fuia.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Proiectul Camerelor Agricole
mai stã o turã

Prima sesiune de cursuri
gratuite pentru specialitatea
“inspector de resurse umane”,
desfãºuratã în Craiova, a luat
sfârºit, urmând sã fie prece-
datã de cea pentru “compe-
tenþe antreprenoriale”, a anun-
þat Federaþia Agricultorilor
„Fermierul”, cea care a înles-
nit, alãturi de “International
Comuper School”, organiza-
rea întâlnirilor. Acest din urmã
curs se va desfãºura în mediul rural ºi este adresat persoanelor inactive.
Totodatã, Federaþia Agricultorilor „Fermierul” a anunþat ºi organizarea
unei Campanii de informare ºi consiliere care va avea loc în sãptãmâna
26-30 martie 2012 la sediul sãu din bulevardul „Nicolae Titulescu” nr.
14, Slatina, în cadrul Proiectului „ProActiv – program pentru facilitarea
accesului pe piaþa muncii”, cofinanþat prin POSDRU 2007-2013. “Scopul
lansãrii acestor cursuri a fost acela de a oferi persoanelor inactive din
judeþele Dolj, Olt ºi Vâlcea o aprofundare a abilitãþilor ºi capacitãþilor
necesare profesãrii în specializãrile de inspector resurse umane, antre-
prenor, operator calculator pentru o accesibilitate mai mare pe piaþa
muncii, precum ºi direcþionarea absolvenþilor cursurilor spre posturile
disponibile pe acest segment”, au transmis reprezentanþii Federaþiei.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Curs gratuit de “competenþe
antreprenoriale” în mediul rural

Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia, în
calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaþional
Regional 2007 – 2013, a  semnat,

ieri, cinci noi contracte care vor
beneficia de finanþare nerambur-
sabilã de 453.841,56 euro. Aces-
te contracte se finanþeazã în ca-
drul domeniul de intervenþie 4.3

„Sprijinirea dezvoltãrii microîntre-
prinderilor” ºi au ca obiectiv achi-
ziþionarea de echipamente ºi teh-
nologii noi, moderne pentru acti-
vitatea de producþie, construcþii
sau prestãri servicii, achiziþiona-
rea de sisteme IT, precum ºi con-
struirea sau modernizarea spaþii-
lor de producþie în domenii pre-
cum: tehnologia informaþiei, me-
dical, construcþii, service auto.
Trei dintre proiecte se vor imple-
menta în Craiova, unul în Balº ºi
unul în Tg. Jiu. La nivelul regiunii
Sud-Vest Oltenia au fost semna-
te 338 de contracte finanþate prin
Programul Operaþional Regional,
care acoperã domenii diverse,
precum: dezvoltare urbanã, in-
frastructura de sãnãtate ºi servi-
cii sociale, investiþii pentru situaþii
de urgenþã, sprijinirea mediului de
afaceri local ºi regional, infras-
tructura de turism ºi patrimoniu
naþional. Valoarea finanþãrii ne-
rambursabile aferentã acestora
este de peste 502 milioane euro.

MARGA BULUGEAN

În cadrul POR s-au semnatÎn cadrul POR s-au semnatÎn cadrul POR s-au semnatÎn cadrul POR s-au semnatÎn cadrul POR s-au semnat
cinci noi contractecinci noi contractecinci noi contractecinci noi contractecinci noi contracte

Marilena Bogheanu, director ADR SV Oltenia: “O bunã colaborare a
beneficiarilor cu ADR SV Oltenia va  asigura atingerea obiectivului propus
prin fiecare proiect în parte ºi va conduce la finalizarea acestora cu succes.
Prin implementarea acestor proiecte, pe lângã echipamentele ºi dotãrile achi-
ziþionate, sediile renovate sau extinse, beneficiarii vor mai câºtiga ºi experi-
enþa necesarã pentru a continua accesarea de noi fonduri pe viitor”.

AJOFM Dolj organizeazã
cursuri de formare profesionalã
pentru mai multe calificãri. Dol-

jenii se pot reprofila în meseriile
de administrator imobile; asistent
de gestiune; barman; bucãtar;
cameristã; coafor; cofetar pati-
ser; comunicare în limba engle-
zã; confecþioner articole din pie-
le ºi înlocuitori; confecþioneri ar-
ticole din textile; cosmetician;
dulgher; tâmplar; parchetar; for-
mator; frizer; instalator instalaþii
tehnico-sanitare ºi de gaze; legu-
micultor; recepþioner; lucrãtor în
comerþ; lucrãtor în creºterea ani-
malelor; lucrãtor în cultura plan-
telor; lucrãtor în structuri pen-
tru construcþii; manager proiect;
manichiurist-pedichiurist; ma-
seur; mentor; operator introdu-
cere, validare ºi prelucrare date 
ospãtar (chelner) în unitãþile de
alimentaþie; secretar stenodacti-
lograf, operator biroticã; tâmplar

universal; zidar, pietrar, tencui-
tor; zugrav, tapetar, ipsosar, ten-
cuitor; preparator formare; audi-

tor de mediu; îngrijitor
bãtrâni la domiciliu;
comerciant vânzãtor
mãrfuri alimentare;
administrator pensiune
turisticã; îngrijitoare
copii; electrician între-
þinere ºi reparaþii; ma-
nager resurse umane;
competenþe antrepreno-
riale ºi manager proiect.

«În vederea creºterii
ºanselor de ocupare a
persoanelor aflate în cã-
utarea unui loc de mun-
cã, AJOFM. Dolj orga-
nizeazã cursuri de for-
mare profesionalã în
calificãri, care au soli-
citare constantã pe pia-
þa forþei de muncã sau
pentru calificãri unde
nu existã forþã de mun-
cã pregãtitã la nivelul
cerinþelor angajatori-
lor... », a precizat

Aurora Tiribeja (foto), directo-
rul executiv al AJOFM Dolj.

Creºterea ºi diversificarea
competenþelor profesionale

  Pentru înscrierea la cursu-
rile de formare profesionalã,
ºomerii trebuie sã se prezinte la
AJOFM Dolj – Serviciul For-
mare Profesionalã cu urmãtoa-
rele acte: recomandare din par-
tea compartimentului de infor-
mare ºi consiliere privind carie-
ra; actul de identitate în origi-
nal ºi copie; certificatul de naº-
tere în original ºi copie; ultimul
act de studii în original ºi co-
pie; actul medical din care sã
rezulte starea sãnãtãþii persoa-
nei ºi faptul cã aceasta este aptã
din punct de vedere medical
pentru exercitarea meseriei în

care doreºte sã se califice; actul
eliberat de organele fiscale terito-
riale subordonate Ministerului Fi-
nanþelor Publice, pentru persoa-
nele înregistrate la agenþia jude-
þeanã pentru ocuparea forþei de
muncã, persoane care desfãºoarã
activitãþi în mediu rural ºi nu rea-
lizeazã venituri lunare sau realizea-
zã venituri lunare mai mici decât
indicatorul social de referinþã.

«Persoanele care beneficiazã de
indemnizaþie de ºomaj sunt obli-
gate sã participe la programele de
formare profesionalã oferite ºi or-
ganizate de AJOFM Dolj, precum
ºi la examenul de absolvire a aces-
tora, conform art. 42, alin.1, lite-
ra c. Persoanele aflate în cãuta-
rea unui loc de muncã pot parti-
cipa la cursuri de formare profe-
sionalã care sã le asigure creºte-
rea ºi diversificarea competenþe-
lor profesionale în scopul asigu-
rãrii mobilitãþii ºi reintegrãrii pe
piaþa muncii...», a mai spus repre-
zentantul AJOFM Dolj.

MARGA BULUGEAN

AJOFM Dolj: Cursuri de formare profesionalã
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Potrivit datelor transmise de curând de In-
spectoratul Şcolar către Ministerul Educaţiei,
după cazul tragic al elevei care şi-a pierdut via-
ţa chiar în haznaua şcolii din comuna dâmbovi-
ţeană Ulmi, în judeţul Dolj, din 419 unităţi şco-
lare cu structuri incluse, 276 sunt în stadiu co-
respunzător de funcţionare, iar 143 sunt neco-
respunzătoare. În această ultimă categorie se
regăsesc multe unităţi de învăţământ din me-
diul rural, ca de exemplu cele din satele Zăval,
Beneşti, Macrea sau Piria, dar şi din mediul ur-
ban, pe listă aflându-se Şcoala Mofleni, Şcoala
nr. 2 Băileşti, Şcoala cu clasele I-IV Romi din
Filiaşi. Şi exemplele pot continua...
Privata din scândură, la loc de „cinste”

La Pleşoi, investiţiile au stagnat, chiar şi cele
pentru strictă necesitate. Situaţia este urât mi-
rositoare, chiar la propriu. Şcoala a intrat în pro-
ces de modernizare în urmă cu mai bine de trei
ani, după cum îşi aduc aminte o parte dintre
angajaţi. Atunci, pentru clădirea destinată în-
văţământului gimnazial a fost prevăzut în pro-
iectul de investiţii şi construcţia unui grup sa-
nitar corespunzător, în incinta şcolii. S-a ridicat
doar încăperea şi s-au pus trei ochiuri de ter-

În judeţ, nu puţini elevi folosesc toalete insalubre şi fără apă

Şcoli primitive la capitolul igienă
Sistemul de învăţământ preuniversitar a trecut

prin mai multe reforme, prezentate de miniştrii ini-
ţiatori ca schimbări majore ale Educaţiei. Toate însă
de suprafaţă, nici una de profunzime. Deşi suntem
în secolul al XXI-lea, igiena nu este încă prioritară
la şcoală. Toaletele, în general insalubre, la sate, au
rămas pitulate în curtea din spate a unităţilor de în-
văţământ. În Dolj, aproape jumătate din populaţia
şcolară nu beneficiază de grupuri sanitare în incinta
imobilelor. De cele mai multe ori, în mediul rural,

Toaleta şcolii gimnaziale

Şantierul din curtea şcolii
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mopan, iar la uşă – un lacăt, încuiat şi
astăzi. În consecinţă, elevilor, dar şi
profesorilor li s-au păs trat aceleaşi
condiţii, ca pe timpuri. Privata, din
scândură, stă măreaţă la doar câţiva
metri de intrarea în şcoală. Odată ce te
apropii de ea vezi şi indiciile de utili-
zare: pe o uşă stă scrijelit cuvântul
„băieţi”, iar pe cealaltă „profesori”.
Cât despre fete, acestea probabil că
au de ales... În nici unul dintre com-
partimente nu există hârtie igienică şi
nici apă. De altfel, în întreaga şcoală
lipseşte sursa de a alimentare. De cu-
răţenia din acest imobil se ocupă şofe-
rul microbuzului care transportă ele-
vii, angajat cu jumătate de normă pen-
tru fiecare atribuţie.
Sticluţa de acasă furnizează
apa de băut şi de spălat

Nici pentru elevii din  clasele I-IV
şi preşcolari situaţia nu este mai bună.
Aceş tia învaţă în clădirea centrală a
şcolii, unde toaletele sunt tot în curte, îns ă de
data aceasta adăpostite  într-o construcţie mai

solidă, în care se găsesc şi chiuve-
te. Doar de decor. Nici aici nu este
apă, pentru că au îngheţat conduc-
tele, iar acum nu sunt bani de repa-
raţii. Copiii trebu ie să-ş i aducă sti-
cluţe cu apă de acasă pentru con-
sum s au pentru a se spăla pe mâini.
De altfel, zăpada nu a st ricat numai
sistemul de alimentare cu  apă, ci şi
magazia cu lemne. Cantităţile  mari
de ninsoare au doborât acoperişul,
iar bani pentru reparaţii nu sunt . În
aceeaşi curte a şcolii centrale din
Pleşoi, lângă terenul de s port, se
găseşte şi un şant ier des chis, o  lu-
crare ce viza ridicarea unei grăd ini-
ţe. A fost însă abandonată, iar în
stad iul actual nu este altceva decât
un real pericol pentru integritatea
fizică a cop iilor, care se pot răni ori-
când, dacă se aventurează printre
scheletele de fier beton.
Chiuveta, obiect de decor

Tot de Şcoala Pleşoi ţine şi unita-
tea de învăţământ din Miloveni. Imo-
bilul găzduieşte o clasă de învăţă-
mânt primar la simultan cu o grupă
de grădiniţă. În holul principal al clă-
dirii este montată o chiuvetă, care
deocamdată are rol decorativ. Din
ţevile ei curge doar praf. La nevoie,
funcţiile chiuvetei sunt preluate, cu
succes, de o găleată cu apă. Dotări-
le şcolii urmează aceeaşi linie pre-
zentată până acum. Toaleta este în
curtea din spate, şi chiar bine mas-
cată. Pentru a ajunge efectiv în spa-
ţiile destinate nevoilo r fiziolog ice
este o adevărată aventură. WC-uri-
le sunt cocoţate într-o construcţie
înaltă, cu scări, care se opresc brusc
într-unul d in ziduri, nicidecum într-
o cale de acces. Pentru asta trebuie
să t reci un prag lateral, foarte înalt
şi pen tru un adult . Încăperea nu are
ferestre, şi nici curent electric, fiind
destul de periculoasă. De la int rare
se în trevăd două compartimente cu
uş i, îns ă în afara lor sunt  şi alte

gropi, suficient de mari încât să-
ţi îngropi p iciorul. De miros şi dejecţii nu  mai
povest im...
Capcane pentru copii,
în curtea şcolii şi în clase

Dar WC-ul de la Miloveni nu este singurul
pericol. La doi paşi de acest grup sanitar im-
provizat se găsesc două canale colectoare, unul
dintre ele acoperit superficial, de un corp de
lemn, care putea fi înlăturat uşor de orice copil.
De altfel, suportul de lemn lasă să se întrevadă
ce se ascunde sub el: multă apă în care erau
aruncate sticle şi borcane. Capcanele nu se
opresc însă în curtea şcolii. Ele continuă şi în
clase. Întrerupătoarele şi prizele sunt vechi,
desfăcute şi cu firele ieşite în decor. Când sunt
utilizate scot şi ceva sunete, care confirmă că
prin ele încă trece curentul electric, însă nu în
siguranţă. Pentru a-i feri pe cei mici, cadrele
didactice le-au mascat cu planşe desenate. Şi
pardoseala pune probleme. Parchetul s-a făcut
valuri-valuri, fiind afectat de umezeala din inte-
rior. În cancelarie stă să crape, iar într-una din
clas e a fos t reparat , dar interven ţia a mai
scurtat din suprafaţa acoperită.
Aerisire naturală,
prin ferestrele fără geamuri

În peisajul dezolant al privatelo r insalubre
se înscrie ş i haznaua de la Şcoala cu clasele I-
IV Piet roaia, comuna Sopot . Situată tot în
curte, de data aceasta la o distanţă considera-
bilă faţă de şcoală, toaleta nu mai are geamuri,
uşa nu se închide, iar dinăuntru  răzbate un
miros care „răneşte” simţurile. Chiuveta de la

intrare, din inox, ţine loc de coş de gunoi. Ori-
cum, e bine că i s-a găsit o utilitate, fiindcă
apă nu are. Şi surs ă de apă nu se găseşte de-
loc în incin ta unităţii de învăţământ. În curtea
şcolii sunt două fân tâniţe de apă, dar ruginite
şi uscate. Toate acestea se pot vedea din  stra-
dă, printre două porţiuni scurte de gard  din
beton.
În faţă-i vopsit gardul, iar în curte...
leopardul!

La Seaca de Pădure, ce să vezi: în faţă-i vop-
sit gardul, iar în curte... leopardul. În ciuda fap-
tului că şcoala era frumos aranjată, toaleta era
opusul oricărei noţiuni de igienă. Fecalele erau
peste tot şi nici urmă de chiuvetă. Greu de cre-
zut că vreunul dintre copii s-ar mai fi putut stre-
cura printre mizeria de nedescris.

Ca şi în celelalte cazuri, directorul unităţii de
învăţământ nu a fost de găsit. În acest ultim caz,
în momentul când am intrat în curtea unităţii de
învăţământ, cadrele didactice prezente pe tere-
nul de sport au ţinut să cheme managerul pen-
tru a sta de vorbă cu noi, însă după ce ne-au
anunţat prezenţa, s-au întors cu scuza că acesta
este la Craiova.

Pagină realizată de CARMEN RUSAN şi ANA-MARIA GEBĂILĂ

acestea sunt adevărate improvizaţii, murdare  şi
fără apă curentă. Din toamnă însă e levii de la cla-
sa pregătitoare  au prevăzute  în curriculă şi ore
despre normele de igienă personală. Rămâne de
văzut cum se va îmbina teoria cu practica în şcolile
unde  acestea se bat cap în cap, mai ales  că nimeni
nu se implică financiar în rezolvarea problemei. De
la Ministerul Educaţie i nu se  alocă bani pentru in-
vestiţii, însă nici consiliile locale nu pun deloc umă-
rul pentru a îmbunătăţi confortul elevilor.
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Toaleta  insalubră a şcolii
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Toaleta şcolii nu are geamuri
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Pornind de la ideea cã fiecare
copil are dreptul, fãrã discrimi-
nare, la asistenþã medicalã, la o
viaþã educaþionalã ºi socialã nor-
malã, un grup de pãrinþi ai cãror
copii s-au nãscut cu sindromul
Down au fondat în anul 2000
Asociaþia Langdon Down Olte-
nia – Centrul Educaþional Teodora
(ALDO-CET). Cu ajutorul finan-
þãrii obþinute din proiectele euro-
pene pe care le-au accesat, dar
ºi cu sprijinul autoritãþilor loca-
le, membrii asociaþiei au reuºit sã
punã la punct un aºezãmânt mo-

În urmã cu 12 ani, la Bãileºti lua
 fiinþã Centrul educaþional de zi

„Teodora”, care avea sã devinã, în
scurt timp, o a doua casã pentru mulþi
dintre copiii ºi tinerii cu sindromul
Down din judeþul Dolj. Cei 22 de
beneficiari au învãþat sã scrie, sã

citeascã, pentru cã aici îºi desfãºoa-
rã activitãþile zilnice, de la kinetote-
rapie ºi pânã la terapiile ocupaþiona-
le. Preocupãrile diferã însã de la unul
la altul. La fel ºi vârsta. Cel mai mic
merge la grãdiniþã, iar cel mai mare
va împlini în curând 38 de ani.

dern, care acum satisface nevoi-
le fiecãrui beneficiar în parte. În
cadrul Centrului au fost amena-
jate un atelier de creaþie, un ca-
binet de logopedie individualã, un
atelier de educaþie, un loc de joa-
cã ºi o salã de sport. Atrage însã
atenþia mica serã din curtea Cen-
trului, unde, pentru a învãþa sã
trãiascã independent ºi, poate, la
un moment dat, pentru a-i ajuta
ºi pe alþii, tinerii cu dizabilitãþi
cultivã legume.

«Fiica mea, Irina Teodora, a
fost diagnosticatã în urmã cu 24

de ani cu sindromul Down. Pro-
bleme au apãrut atunci când a ter-
minat patru clase. În acel mo-
ment am început sã ne întrebãm
dacã mai sunt ºi alþii cu proble-
mele noastre ºi am constatat cã
sunt foarte mulþi. Am luat legã-
tura cu UNICEF ºi World Vision
International ºi am primit sprijin.
Încet-încet am pus bazele Cen-
trului „Teodora” care, de atunci
funcþioneazã fãrã întrerupere», a
mãrturisit Liana Maria Vîslan,
preºedinte al Asociaþiei Langdon
Down Oltenia – Centrul Educa-
þional Teodora.
28 de poveºti reale
ale unor persoane
cu sindrom Down

De-a lungul timpului, pentru a-
i implica în cât mai multe activi-
tãþi, copiii au participat la între-
ceri sportive, unele dintre ele sub
egida Special Olympics, de la atle-
tism ºi baschet pânã la cãlãrie ºi
tras cu arcul. ªi, tocmai în ideea
de a atrage atenþia asupra nevoi-
lor pe care aceste persoane le au,
ieri, în cadrul Centrului de la Bãi-
leºti, a fost lansatã campania de

conºtientizare „Hai sã ne cu-
noaºtem ºi sã recunoaºtem sin-
dromul Down”, în cadrul cãreia
parteneri sunt, alãturi de ALDO-
CET, Direcþia de Sãnãtate Publi-
cã Dolj ºi Primãria Bãileºti.

Este vorba de un pachet infor-
mativ ce conþine o broºurã cu in-
formaþii uzuale despre sindromul
Down, o carte cu informaþii me-
dicale despre urmãrirea stãrii de
sãnãtate a persoanelor cu sin-
drom Down pe parcursul vieþii
ºi un album foto ce cuprinde 28
de poveºti reale ale unor români
cu sindrom Down ºi familiilor lor.
A fost lansat în acelaºi timp în
mai multe oraºe din þarã: Bãileºti,
Craiova, Arad, Oradea, Timiºoa-
ra, Bacãu, Câmpina, Cluj, Baia
Mare, Deva, Hunedoara, Boto-
ºani, Bucureºti ºi Reghin. În fie-
care din aceste oraºe, persoane
cu sindrom Down au participat
ºi chiar au condus evenimentele
organizate, lansând campania ºi
pachetul informativ în faþa edu-
catorilor, profesorilor, terapeuþi-
lor, medicilor ºi asistenþilor me-
dicali, politicienilor, autoritãþilor
locale ºi pãrinþilor.

Terapie prin muzicã
Tot ieri, de Ziua Mondialã a Sin-

dromului Down, persoanele cu di-
zabilitãþi ºi-au dovedit ºi abilitãþile
artistice organizând spectacole în
faþa invitaþilor. S-a întâmplat ºi la
Bãileºti, unde trei tineri cu sin-
drom Down au oferit o lecþie de
terapie prin muzicã folosindu-se
de chitarã, instrumente de percu-
þie ºi voce. Dupã ce emoþiile au
trecut, doctorii ºi profesorii din
public au fost invitaþi ºi ei sã par-
ticipe la lecþia de muzicã, fiind
rãsplãtiþi în final cu un cântec ºi
un dans tradiþional oltenesc.

Ziua Mondialã a Sindromului
Down a fost declaratã de Down
Syndrome International în anul
2006 ºi se sãrbãtoreºte în 60 de
þãri din întreaga lume, în data de
21 martie. Obiectivul este de a
creºte nivelul de conºtientizare ºi
înþelegere a sindromului Down ºi
de a promova drepturile persoa-
nelor cu sindrom Down de a se
bucura de viaþã deplinã, în dem-
nitate, ºi de a fi participanþi ac-
tivi ºi valoroºi în comunitãþile ºi
societãþile în care acestea trãiesc.

RADU ILICEANU

În cadrul acestui eveniment a fost sem-
nat Protocolul de cooperare al Reþelei de
Suport în domeniul promovãrii economiei
sociale pentru facilitarea reintegrãrii so-
ciale a persoanelor eliberate din detenþie.
Întâlnirea a fost organizatã în cadrul pro-
iectului “Strategia de ocupare ºi calificare
prin învãþare ºi activitãþi pentru libertate”-
POSDRU/69/61/S/32801, proiect în care
Asociaþia „Vasiliada” are calitatea de be-
neficiar ºi care reuneºte opt instituþii par-
tenere –  trei din România (Administraþia
Naþionalã a Penitenciarelor, Federaþia Fi-
lantropia ºi Patriarhia Românã) ºi cinci din
Italia (Oficiul de Executare Penalã Exter-
nã din cadrul Ministerului Justiþiei, Minis-
terul Muncii, Sãnãtãþii ºi Politicilor Socia-
le, Institutul Regional de Cercetare din
Lombardia, Asociaþia Obiettivo Lavoro ºi
Uniunea Departamentelor pentru Politici
Socio-Sanitare ºi Muncã).

«În cadrul acestui proiect, Asociaþia
„Vasiliada” a fost selectatã pentru a înfiinþa
la Craiova o întreprindere socialã în do-

Proiect-pilot în România, semnat
la Craiova pentru angajarea foºtilor deþinuþi

În luna august a acestui an, la Craiova va intra
în funcþiune o întreprindere socialã în domeniul
panificaþiei, unde vor fi angajaþi foºti deþinuþi de
la Penitenciarul din Craiova. Întreprinderea va fi
înfiinþatã de Asociaþia „Vasiliada”, patronatã de
Mitropolia Olteniei, în cadrul unui proiect-pilot în
România, implementat în parteneriat cu organi-

zaþii nonguvernamentale din þarã ºi din Italia.
Marþi, 20 martie a.c., când a fost semnat acordul
de parteneriat, în Sala de Conferinþe a Centrului
Social „Mitropolit Firmilian” din Craiova a avut
loc masa rotundã cu tema “Parteneri sociali în
reþeaua de suport pentru reintegrarea socialã a
persoanelor eliberate din detenþie”.

meniul panificaþiei, unde urmeazã sã lu-
creze cinci persoane care se elibereazã din
sistemul de detenþie ºi care, în perioada în
care s-au aflat în detenþie la Penitenciarul
Craiova, au beneficiat de cursuri de for-
mare profesionalã în meseriile de brutar ºi
patiser. Este un proiect-pilot, implementat
de Agenþia Naþionalã a Penitenciarelor ºi
de Federaþia Filantropia, alãturi de alþi par-
teneri din Italia», a declarat pãrintele Adri-
an Stãnulicã, preºedintele Asociaþiei „Va-
siliada” din Craiova.

“Vor putea fi angajate
pânã la 18 persoane”

Reprezentanþii Federaþiei Filantropia au
precizat cã întreprinderea socialã va intra
în funcþiune în lunile iulie – august ºi cã,
pentru început, vor fi angajaþi cinci foºti
deþinuþi. „În timp, vor putea fi angajate pânã
la 18 persoane. Sunt în principal luaþi în
considerare aceia care nu au un sprijin con-
sistent din partea familiei ºi care nu au ºanse
foarte mari de a se reintegra dupã ce vor

ieºi din penitenciar. S-a realizat achiziþia uti-
lajelor cu care se va lucra în întreprinde-
re”, a informat Ina Rizoaica, coordonator
de proiect din partea Federaþiei Filantropia.

Aceasta a explicat cã un astfel de sistem
are succes în Peninsulã. “În Italia existã o
tradiþie, un sistem foarte larg de întreprin-
deri sociale pe foarte multe domenii, dar ºi
în ceea ce priveºte reintegrarea foºtilor de-
þinuþi. O parte foarte importantã din pro-
iect a fost alocatã pentru cercetare, pentru
studiu, pentru a vedea care sunt elemente-
le pe care se poate dezvolta ºi în România
un astfel de sistem, pentru a ajunge la unul
la fel de performant ca cel din Italia”, a
adãugat Ina Rizoaica.

Conducerea Penitenciarului Craiova,
prezentã marþi la masa rotundã, a spus cã
foarte mulþi deþinuþi au fost dornici sã lu-
creze ca brutar ºi patiser. “A fost o cerere
foarte mare, aproximativ 100 de persoane
private de libertate s-au înscris pentru
cursurile de formare profesionalã care s-
au desfãºurat în penitenciar. Din cauza

cererii foarte mari nu am putut sã asigu-
rãm tuturor deþinuþilor accesul la aceste
posturi. Este un proiect foarte important,
pentru cã nu existã nici o instituþie care sã
sprijine foºtii deþinuþi”, a declarat comisar
Adrian Becheanu, directorul Penitenciaru-
lui Craiova.

La semnarea protocolului de cooperare
a fost prezent ºi un reprezentant al Patriar-
hiei Române, pãrintele Dorel Moþoc, con-
silier patriarhal. Proiectul, în valoare de
18.391.120 de lei, se desfãºoarã pe par-
cursul a 36 de luni, din octombrie 2009
pânã în septembrie 2012, ºi este finanþat
de Fondul Social European (FSE) prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor Umane (POSDRU).

ALINA DRÃGHICI
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Târgul mobil de carte, muzicã, film ºi jocuri
„Caravana Bookland” îºi continuã periplul
prin þarã. În aceastã sãptãmânã s-a oprit la
Craiova. Iubitorii de culturã vor avea de ales

„Caravana Bookland” a ajuns la Craiova
între 9.000 de titluri de la peste 70 de partici-
panþi. Târgul este organizat la Hypermarket
Real, în perioada 20-25 martie, interval în care
craiovenii sunt aºteptaþi cu premii ºi surprize.

Sâmbãtã, autoarea Maria Oruz îºi va lansa
douã audio-book-uri motivaþionale: „Cum
sã creºti copilul pozitiv” ºi „Lecþia de
prosperitate”. „Caravana Bookland” a cre-
at ºi un portal, www.book-land.ro,  prin
care îºi propune sã realizeze cea mai mare
librãrie online ºi sã îºi obiºnuiascã publi-
cul cu oferte de nerefuzat. Librãria virtua-
lã se doreºte a fi locul unde se gãsesc,
sub aceeaºi umbrelã, titluri de cãrþi, muzi-
cã, film ºi jocuri ce se pot achiziþiona non-
stop, indiferent de oraºul în care se aflã
caravana.

CARMEN RUSAN

Timp de trei zile, la Centrul de zi pentru
persoane vârstnice „Mitropolitul Firmilian”
din Craiova este deschisã o expoziþie de
icoane pe sticlã ºi pe scoarþã de copac,
pictate de elevii de la Palatul Copiilor din
Craiova. „Iniþiativa aparþine Societãþii
Ortodoxe Naþionale a Femeilor Române –
Craiova. Este prima expoziþie de acest fel ºi
ea va rãmâne deschisã pânã vineri. Sunt
icoane pe sticlã, pe lemn, pe scoarþã de
copac, realizate sub coordonarea doamnei
profesor Ioana Flueraºu, de la Palatul
Copiilor”, a declarat pãrintele Florin
Brebenel, din cadrul Centrului de zi
„Mitropolitul Firmilian”, patronat de
Mitropolia Olteniei. Expoziþia este deschisã
vizitatorilor între orele 8.00 ºi 16.00.

ALINA DRÃGHICI

Icoane pe scoarþã de copac, expuse la Centrul de zi “Mitropolitul Firmilian”

Una dintre cele mai importante
investiþii în modernizarea
bibliotecilor din România

Programul „Biblionet – lumea în
biblioteca mea” este un parteneriat
între IREX, Ministerul Culturii ºi Pa-
trimoniului Naþional, Ministerul Co-
municaþiilor ºi Societãþii Informaþio-
nale, Fundaþia EOS (Educating for an
Open Society), Asociaþia Naþionalã a
Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din România (ANBBPR), Intuitext ºi
bibliotecile publice româneºti. Micro-
soft Corporation doneazã software în
valoare de aproximativ 15 milioane de
dolari cãtre bibliotecile din România.
„Biblionet” se deruleazã pe o perioa-
dã de cinci ani prin Fundaþia IREX –
International Research & Exchanges
Board, are o valoare totalã de aproa-
pe 27 de milioane de dolari, iar finan-
þarea este asiguratã de Fundaþia „Bill
& Melinda Gates”.

În prima rundã de selecþie, desfã-
ºuratã în anul 2009, au fost introduse
în program 12 biblioteci judeþene ºi
235 locale. Odatã cu runda a doua,
începutã în martie 2012 – în care a
aplicat ºi Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” din Craiova –,
numãrul s-a extins cu încã 25 de bi-
blioteci judeþene ºi 685 locale. În ca-
drul rundei a treia, încheiatã la sfârºi-
tul lunii februarie a.c., s-au adãugat ºi
ultimele patru judeþe care nu aplica-
serã (programul atingând, astfel, toa-
te judeþele þãrii), încã 565 de biblioteci
locale fiind acceptate.

Scott Andersen: „Este o bunã
ocazie sã profitaþi de acest

program cu eforturi minime”
Aceste informaþii, precum ºi detalii

despre „Biblionet” au fost oferite, ieri,

Pânã cel târziu la începutul lunii mai a.c., 40 de
biblioteci din Dolj – 37 comunale ºi trei filiale din
Craiova ale Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” – sunt invitate sã aplice, în runda a patra,
pentru programul „Biblionet – lumea în biblioteca
mea”. Obiectivul acestuia este facilitarea accesu-
lui la mijloacele tehnologiei informaþionale, por-
nind de la faptul cã peste 50% din populaþie, mai
ales din zonele rurale, nu are acces la Internet.

Beneficiile programului au fost detaliate, ieri, în
cadrul unei întâlniri cu primari ºi bibliotecari dol-
jeni organizate la sediul Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” – instituþie coordonatoare
pentru implementarea programului la nivelul jude-
þului Dolj –, la care au participat atât Scott Ander-
sen, director adjunct al programului „Biblionet” în
România, cât ºi Ion Prioteasa, preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj.

Dacã vor semna scrisorile de angajament, asu-
mându-ºi, astfel, o contribuþie minimã pe plan

local, primarii din comune precum Murgaºi, Brã-
deºti, Iºalniþa, ªimnic, Mãceºu de Sus, Vârtop,
Breasta, Predeºti, Unirea, Piscu Vechi ºi altele vor
putea beneficia gratuit, spre folosul comunitãþii,
de echipament IT – inclusiv de computere cu ac-
ces la Internet –, dar ºi de programe de instruire
pentru bibliotecarii din localitãþile respective. De
la simpla conversaþie cu rude ori prieteni aflaþi
peste hotare la cãutarea unui loc de muncã ori
depunerea în format electronic a cererilor APIA
pentru subvenþii în agriculturã – toate vor putea fi
la îndemâna tinerilor, dar ºi celor mai în vârstã din
satele doljene.

Pânã în prezent, în judeþul Dolj au fost dotate cu
176 de calculatoare ºi echipamentele aferente 38
de biblioteci publice – comunale, orãºeneºti ºi
municipale, inclusiv Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” ºi douã filiale ale sale –, valoa-
rea totalã a acestora ridicându-se la aproximativ
900.000 de lei.

la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, primarilor ºi bibliote-
carilor din comunele doljene care încã
nu au aplicat pentru program, de Scott
Andersen – directorul adjunct IREX,
Nicoleta Traºcã – coordonatorul ju-
deþean al programului ºi Lucian Din-
diricã – manager al bibliotecii. Cu ace-

laºi prilej, i-a felicitat pe cei care au im-
plementat programul ºi i-a încurajat pe
ceilalþi, care încã nu au fãcut-o, Ion
Prioteasa – preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

«Programul „Biblionet” este imple-
mentat în prezent în toate cele 41 de
judeþe, iar pânã la finalul lui sperãm
sã îl introducem în peste 2.000 de bi-
blioteci din þarã. Pot spune cã el re-
prezintã mult mai mult decât simplul
fapt de a dota bibliotecile cu calcula-
toare. În primul rând, oferã românilor
acces gratuit la informaþie. Aceasta
poate însemna lucruri mãrunte, pre-
cum posibilitatea de a discuta cu ru-
dele din strãinãtate prin intermediul
programului Skype, dar ºi lucruri mai
importante, ca, spre exemplu, depu-

nerea cererilor de subvenþie ale fer-
mierilor pentru APIA. ªi totul este ab-
solut gratuit! ªtim cã nu beneficiaþi
de foarte multe fonduri, consecinþã a
crizei economice. Practic, calculatoa-
rele ºi software-ul vã sunt donate. În
plus, bibliotecarii vor fi instruiþi de-
spre cum sã foloseascã echipamen-

tele IT ºi cum sã lucreze cu cetãþenii
din comunitãþile lor. Este, deci, o bunã
ocazie sã profitaþi de acest program,
cu eforturi minime. Am lansat cea de-a
patra rundã, în cadrul cãreia puteþi sã
aplicaþi pânã la începutul lunii mai», li
s-a adresat Scott Andersen potenþia-
lilor beneficiari doljeni ai programu-
lui, adãugând cã, recent, «„Biblionet”
a primit distincþia de Campion Digital
al României, acordatã de preºedintele
Comisiei Europene».

Comuna Gighera, exemplu
de succes pentru

implementarea „Biblionet”
Accent pe beneficiile programului

a pus ºi Lucian Dindiricã. „Pânã în

acest moment, în judeþul Dolj, 38 de
biblioteci au aplicat, au câºtigat ºi au
fost dotate cu echipamente într-o va-
loare destul de mare, câteva sute de
mii de dolari. Pentru fiecare bibliotecã
în parte însã valoarea nu depãºeºte,
în general, 10.000 de dolari. Beneficii-
le pentru comunitatea în care existã
acest program sunt enorme. Dumnea-
voastrã vã promit cã vã veþi da seama
în maximum douã luni ce înseamnã
„Biblionet” în comunã, iar lui Scott
Andersen nu pot decât sã-i promit cã
îi vom lua toþi banii pe care vom putea
sã-i luãm, în încercarea de a include
încã 40 de biblioteci comunale din Dolj
în acest program», le-a spus celor pre-

zenþi managerul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.

Pentru un exemplu de succes de
implementare a programului din Dolj,
invitat a fost primarul comunei Gighe-
ra, Ion Dãbuleanu, care a declarat cã
dotãrile „Biblionet” sunt utile nu
numai tinerilor, care „pot beneficia ast-
fel de anumite informaþii, ceea ce îi in-
tereseazã pe dumnealor”, ci reprezintã
un real ajutor în accesarea ºi derularea

unor proiecte ºi programe care vizeazã
întreaga comunitate. „Cred cã a fost ºi
este un program de succes, motiv pen-
tru care ar trebui continuat. Sã aibã
toate dotãrile ºi celelalte localitãþi care
n-au intrat în etapele anterioare ale pro-
gramului, iar, dacã se poate, cele care
deja l-au implementat sã beneficieze de
o suplimentare a numãrului de calcula-
toare”, a propus edilul.
Ce le este necesar autoritãþilor

locale din Dolj
pentru a accesa programul
Invitate sã aplice în runda a patra

a programului „Biblionet” pot fi ma-
ximum 40 de biblioteci publice
din Dolj. Pentru aceasta, insti-
tuþiile trebuie sã îndeplineascã
doar câteva condiþii minime,
dupã cum a explicat coordona-
torul judeþean al programului,
Nicoleta Traºcã: „E necesar sã
aveþi abonament la Internet cu
bandã largã, o poliþã de asigu-
rare pentru echipamente – foar-
te importantã, pentru cã au
existat cazuri în care acestea au
fost furate –, asigurarea securi-
tãþii spaþiului din bibliotecã (pazã
sau gratii la ferestre sau supra-
veghere video) ºi utilitãþile (apã,
luminã, cãldurã), pe care dvs.

oricum le plãteaþi”.
Fiecare bibliotecã ce va fi accepta-

tã în „Biblionet” va primi douã pânã la
patru computere, o imprimantã multi-
funcþionalã alb-negru, un scanner, un
videoproiector, ecran de proiecþie, cãºti
web cu microfon ºi un router wireless.
Pe lângã dotarea IT, „Biblionet” con-
stã ºi în programe de instruire pentru
bibliotecarii din localitãþile respective.

MAGDA BRATU

 Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
«Acest program implementat în România a scos la ivealã cã numai 2% din

copiii de þãrani absolvã o ºcoalã medie ºi numai 1% din aceºtia – o facultate.
Este foarte grav ceea ce se întâmplã din acest punct de vedere. De aceea vã
încurajez sã aplicaþi pentru acest program, sã obþineþi calculatoarele ºi sã
þineþi bibliotecile deschise. Bill Gates spunea într-un interviu cã unu din patru
angajaþi ai sãi este român, ceea ce înseamnã cã tinerii români sunt deosebiþi de
iscusiþi. Nu se ºtie la care dintre bibliotecile dumneavoastrã ajunge un tip
genial, care mai târziu sã calce pe urmele lui Bill Gates!».
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Presupusul autor al atacuri-
lor armate din oraºele franceze
Toulouse ºi Montauban a fost
arestat, informeazã sãptãmâna-
lul „Le Point”, în ediþia online,
însã autoritãþile franceze au ne-
gat informaþiile. Potrivit postu-
lui BFM TV, Mohammed Me-

rah, în vârstã de 24 de ani, fran-
cez de origine algerianã, a fost
arestat la ieºirea din propria lo-
cuinþã, care era încercuitã de
câteva ore de forþele de ordi-
ne. Mohammed Merah s-a an-
trenat în rãzboiul sfânt în zone-
le cu probleme de la frontiera

pakistano-afganã. Cei doi fraþi
ai sãi, deþinuþi de poliþie, sunt cu-
noscuþi pentru convingerile ra-
dicale, iar faptul cã Mohammed
Merah a plecat în Pakistan în
douã rânduri, în 2010 ºi 2011,
sugereazã legãturile sale cu re-
þelele islamiste organizate. Sus-

pectul a fost arestat ºi în-
carcerat în provincia af-
ganã Kandahar în 2007,
pentru fabricare de bom-
be, dar a evadat câteva
luni mai tâziu, într-o ope-
raþiunea îndrãzneaþã a ta-
libanilor, a declarat pen-
tru Reuters directorul în-
chisorii, Ghulam Faruq.
Merah a fost prins de ser-
viciile de securitate afga-
ne la 19 decembrie 2007
ºi condamnat la 3 ani de
închisoare, a precizat di-
rectorul. Este cunoscut de
poliþia din Toulouse pen-
tru fapte de drept comun,
unele cu violenþã, a mai
fost reþinut în trei rânduri
ºi lucra la un garaj de au-
tomobile. „El pretinde a fi
mujahedin (luptãtor al lui
Dumnezeu), aparþine al-

Qaeda ºi a vrut sã rãzbune co-
piii palestinieni”, a declarat mi-
nistrul de Interne francez, Clau-
de Gueant. Autoritãþile afgane
au avertizat poliþia francezã,
care a introdus numele sãu în
fiºierul informaþiilor generale.
„El era în colimatorul DCRI
(Direcþia Centralã de Informa-
þii Interne)”, a declarat o sursã
apropiatã anchetei. Potrivit ser-
viciilor de informaþii, mai mulþi
fanatici se pregãtesc sã revinã
în Europa pentru a comite aten-
tate. Întoarcerea unor jihadiºti
antrenaþi în Afganistan, este, de
la o vreme, un risc major, în opi-
nia DCRI. Potrivit serviciilor de
informaþii franceze, circa 150
de islamiºti radicali sunt plecaþi
din Europa în Afganistan în ul-
timii cinci ani. Cel puþin 23 de
indivizi au pãrãsit teritoriul fran-
cez. Printre aceºtia, 17 sunt de
naþionalitate francezã sau bina-
þionalã. 100 de fanatici originari
din Germania, Olanda sau Re-
gatul Unit se gãsesc în zona
pakistano-afganã. Din 2008, cel
puþin 6 francezi au fost împuº-
caþi în Afganistan de armata
afganã sau de trupele ISAF.

Autorul atentatului de la TAutorul atentatului de la TAutorul atentatului de la TAutorul atentatului de la TAutorul atentatului de la Toulouse,oulouse,oulouse,oulouse,oulouse,
încercuit de poliþia francezãîncercuit de poliþia francezãîncercuit de poliþia francezãîncercuit de poliþia francezãîncercuit de poliþia francezã

O bombã artizanalã a explodat ieri-dimi-
neaþã în faþa Ambasadei Indoneziei, ampla-
satã în arondismentul al XVI-lea din Paris,
provocând pagube importante, nu ºi victi-
me. Potrivit primelor constatãri, poliþia a fost
prevenitã de o persoanã, care cotrobãia prin
pubele, identificând un sac plasat sub fe-
reastra ambasadei. „El a privit în interiorul
sacului deschis ºi a recunoscut un dispozi-
tiv exploziv, observând o bombã cu fire. A
plecat sã anunþe poliþia ºi dispozitivul s-a
declanºat imediat”, a declarat directorul de
Cabinet al prefectului de poliþie al Parisu-

lui, Jean-Louis Fiamenghi, care se gãsea
ieri-dimineaþã în compania prefectului Mi-
chel Gaudin. „Nu au existat rãniþi, ci doar
persoane ºocate în apartamentele învecina-
te. Douã vehicule au fost arse ºi toate fe-
restrele sparte pe o razã de 50 de metri”, a
mai precizat Fiamenghi. Bomba, care ar fi
conþinut „mai multe kilograme de exploziv”,
afirmã Fiamenghi, a explodat în intervalul
5-5,30, la intersecþia strãzilor Cortambert ºi
Nicolo, în al XVI-lea arondisment al Parisu-
lui, „la o orã la care puþini oameni se gãseau
pe stradã”, a declarat o sursã apropiatã an-

chetei. Geamurile ambasadei, un imobil din
secolul al XIX-lea, cu patru etaje, s-au fãcut
þãndãri, a constatat un jurnalist AFP care s-a
deplasat la faþa locului. Nici un mesaj de re-
vendicare n-a fost gãsit ºi nici n-a parvenit
poliþiei. Secþia antiteroristã a Brigãzii crimina-
le a Poliþiei Judiciare din Paris a fost sesizatã
de aceste evenimente. Importante efective de
poliþie au fost angajate, împreunã cu pompierii,
la blocarea accesului pe strãzile menþionate.
În 2004, o bombã artizanalã a explodat în ace-
laºi loc, în faþa Ambasadei Indoneziei, eveni-
mentul soldându-se cu câþiva rãniþi.

O bombã a explodat, ieri, la Paris, în faþa Ambasadei Indoneziei

Daniel Lebegue (foto), preºe-
dintele Transparence International
France, secþiunea francezã a
Transparency International, un
ONG specializat în lupta contra
corupþiei, a prezentat marþi, 20
martie a.c., „un bilanþ slab” al ac-
þiunilor întreprinse dupã 2008 la
nivel internaþional ºi în Franþa pen-
tru ranforsarea luptei contra frau-
dei fiscale. Acest „bilanþ slab” a
fost rezumat în câteva cifre, men-
þionate de Daniel Lebegue în au-
dierea sa, marþi dupã-amiaza, de
cãtre comisia de anchetã senato-
rialã asupra evaziunii fiscale. Or-
ganizaþia de Cooperare ºi Dezvol-
tare Economicã (OCDE), a spus
el, a evaluat la 14 miliarde de euro
reþeta fiscalã recuperatã în cursul
ultimilor trei ani (din care 1,8 mi-
liarde de euro în Germania, 1,4
miliarde de euro în SUA ºi un mi-
liard euro în Franþa) ºi la 100.000
de contribuabili numãrul celor
care ºi-au declarat activele deþi-
nute în strãinãtate. Aceste 14 mi-
liarde de euro-venituri fiscale su-
plimentare, în trei ani, au fost

comparate cu valoarea estimatã a
evaziunii fiscale: 100 de miliarde
de dolari pe an în SUA, potrivit
Biroului pentru buget al Congre-
sului, 30 de miliarde de euro pe
an în Germania ºi 25-30 de mili-
arde de euro pe an în Franþa, po-
trivit estimãrilor ministeriale da-
tând din 2008. Dacã 776 de con-
venþii fiscale noi au fost semnate
dupã 2008 ºi doar 520 din acestea
au fost considerate în conformi-
tate cu standardele OCDE, este
clar cã „nu este posibilã o estima-
re” a acestor acorduri. Franþa, a
adãugat Daniel Lebegue, prezen-
tând cifre, a adresat 230 de soli-
citãri pentru a obþine informaþii din
terþe þãri, dar numai la 30% din
acestea a primit rãspuns, recor-
dul fiind deþinut de Elveþia, care la
80 de cereri adresate a dat rãspuns
numai la 20%. Ori, dacã în nouã
cazuri din zece, potrivit ministru-
lui Bugetului, Valerie Pecresse, ci-
tat de Daniel Lebegue, þãrile nu rãs-
pund solicitãrilor, este clar unde
ne aflãm. Pe baza acestei evaluãri,
se distinge lista statelor sau a teri-

toriilor non-cooperante în mate-
rie de luptã împotriva evaziunii fis-
cale (paradisurile fiscale), liste pe
care Transparency International le
actualizeazã mereu. Fostul direc-
tor al Trezoreriei Franþei a pledat
pentru acþiune continuã asupra
marilor pieþe financiare, care con-
tinuã sã manifeste complezenþã faþã

de evaziunea fiscalã. ªi au fost
menþionate cazurile Elveþiei, Lu-
xemburgului ºi Regatului Unit. Pier-
derile de venituri fiscale datorate
fraudei, spãlãrii de bani, corupþiei
reprezintã cel puþin 350 de miliar-
de de dolari la nivel internaþional ºi
1.500 de miliarde de dolari, dupã o
cifrã neoficialã a Bãncii Mondiale.

Lupta contra fraudei fiscale: esenþialul rãmâne de fãcut

Ban Ki-moon cere unitate
în privinþa Siriei

Secretarul general al ONU, Ban
Ki-moon, a declarat, ieri, cã
situaþia cu care se confruntã acum
Siria este extrem de periculoasã,
are „imense repercusiuni” pentru
întreaga lume ºi a chemat comuni-
tatea internaþionalã sã dea dovadã
de unitate în problema umanitarã.
„Nu ºtim cum vor evolua eveni-
mentele. ªtim însã cã avem
responsabilitatea de a coopera
pentru rezolvarea acestei crize
profunde ºi extrem de periculoa-
se”, a declarat Ban Ki-moon la
Jakarta. Secretarul general al
ONU a insistat asupra a trei
prioritãþi: „Prima, sfârºitul
imediat al violenþelor, al tuturor
violenþelor, a doua, angajarea unui
dialog politic implicând toate
pãrþile, cu scopul definirii unui
viitor pentru Siria, atât de aºteptat
de civili, ºi a treia, furnizarea
imediatã ºi urgentã a ajutorului
umanitar” corespunzãtor. În
aceastã perspectivã, „le cer
liderilor mondiali sã dea dovadã
de unitate ºi sã vorbeascã pe
aceeaºi voce”, a continuat Ban
Ki-moon. Declaraþia intervine la
puþin timp dupã ce ambasadorii
celor 15 þãri membre ale Consiliu-
lui de Securitate al ONU s-au
despãrþit fãrã sã convinã oficial
asupra unui proiect de declaraþie
privind Siria.
11 rãniþi ºi 1.600 de locuinþe
avariate în urma unui
cutremur în Mexic

Cutremurul violent, cu o
magnitudine de 7,4, înregistrat
marþi, în sud-vestul Mexicului, a
provocat rãnirea a 11 persoane,
din care douã grav, ºi avarierea
a aproximativ 1.600 de case din
patru municipalitãþi ale unei
regiuni de coastã, cunoscutã sub
numele de Costa Chica, a
declarat guvernatorul statului
Guerrero, Angel Aguirre, pentru
postul de radio de stat. Cutremu-
rul a avut loc la aproximativ 200
de kilometri de staþiunea balnea-
rã Acapulco, imediat dupã prânz
(20.02, ora României), iar
epicentrul acestuia a fost
localizat în statul Guerrero. În
capitala mexicanã unele clãdiri
s-au clãtinat, au fost rupte linii
telefonice ºi electrice, iar
semafoarele au fost întrerupte.
Iranul avertizeazã cã va
riposta în caz de atac
al Israelului ori SUA

Liderul suprem iranian, ayatol-
lahul Ali Khamenei, a avertizat,
marþi, cã þara sa va riposta oricãrui
atac lansat de Israel sau de Statele
Unite. „Am spus cã nu avem arme
atomice ºi cã nu fabricãm aºa
ceva. Dar, în cazul unui atac al
inamicilor, fie cã va fi din partea
Statelor Unite, fie a regimului
sionist, vom riposta”, a ameninþat
Ali Khamenei, argumentând cã
Iranul va avea un drept divin de a
riposta în cazul în care ar fi atacat.
„Coranul stipuleazã cã, dacã un
inamic atacã primul, va fi învins.
Aceasta este legea lui Allah. Noi nu
credem în atacuri ºi în agresiuni,
dar suntem ataºaþi existenþei ºi
identitãþii Republicii Islamice”, a
insistat Khamenei.
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Administratorul unic al SC ROVITEM SA, înre-
gistratã la Oficiul Registrului Comerþului Gorj,
sub numãrul J18/231/1991, având Codul unic
de înregistrare 2172088 ºi capitalul social sub-
scris ºi vãrsat de 282337,5 lei, convoacã Aduna-
rea Generalã Ordinara si Adunarea Generala
Extraordinara a Acþionarilor pentru data de
25.04.2012, ora 11, respectiv ora 13, la sediul
societãþii din Rovinari, str “Minerilor”, bl M2
parter, jud Gorj cu urmatoarea ordine de zi: Pen-
tru Adunarea Generalã Ordinara: 1) Aprobarea
situaþiilor financiare,  a contului de profit si pier-
dere si a notelor explicative pentru exerciþiul fi-
nanciar 2011, pe baza discuþiilor în adunarea
generalã ºi pe baza rapoartelor prezentate de
administrator ºi de auditorul financiar;  2) Apro-
barea descãrcãrii de gestiune a Administratoru-
lui pentru exerciþiul financiar 2011; 3) Aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru exerci-
þiul financiar 2012; 4) Prelungirea mandatului sau
numirea administratorului societatii si fixarea in-
demnizatiei; 5) Desemnarea auditorului financiar
si fixarea duratei minime a contractului de audit;
6) Aprobarea datei de  15.05.2012 ca datã de
înregistrare în conformitate cu prevederile art.
238 alin. 1 din Legea 297/2004;  7) Imputernici-
rea administratorului de a contracta, modifica,
prelungi sau micsora facilitatile de credit, de a
aproba constituirea si modificarea garantiilor din
patrimoniul societatii in favoarea  institutiilor de
credit in limita unui plafon de pana la 1 milion de
euro. 8) Desemnarea si mandatarea persoanei
care va efectua demersurile necesare inregis-
trarii Hotararii AGOA si efectuarea mentiunilor la
Oficiul Registrului Comertului. Pentru Adunarea
Generalã Extraordinara: 1) Mutarea sediului so-
cial in localitatea Craiova, bdul. “Decebal” nr 85,
jud Dolj. 2) Constatarea neindeplinirii punctului
1 din Hotararea AGEA din data de 29.05.2009
privind schimbarea formei juridice din societate
pe actiuni in societate cu raspundere limitata.
La Adunarea Generalã Ordinara respectiv Ex-
traordinara a Acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã par-
ticipe ºi sã voteze acþionarii înregistraþi în regis-
trul acþionarilor, la sfârºitul zilei de 11.04.2012,
consideratã data de referinþã. Unul sau mai multi
actionari reprezentand, individual sau impreu-
na, cel putin 5% din capitalul social are/au drep-
tul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct
sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de
hotarare propus spre adoptare de adunarea ge-
nerala; b) de a prezenta proiecte de hotarare
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aces-
te drepturi pot fi exercitate numai in scris (trans-
mise prin servicii de curierat sau prin mijloace
electronice), in termen de cel mult 15 zile de la
data publicarii convocarii. Fiecare actionar are
dreptul sa adreseze intrebari privind punctele

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare
si extraordinare pana la data 13.04.2012. Data-
limita pentru formularea propunerilor pentru func-
tia de administrator este a 15 a zi calendaristica
de la data publicarii convocarii. Lista cuprinzand
informatii cu privire la numele, localitatea de do-
miciliu si calificarea profesionala ale persoane-
lor propuse pentru functia de administrator se
afla la sediul societatii fiind la dispozitia actiona-
rilor si putand fi consultata si completata de aces-
tia. Materialele privind ordinea de zi vor fi puse
la dispoziþia acþionarilor interesaþi, la sediul so-
cietãþii din Rovinari, str. “Minerilor”, bl M 2, par-
ter, jud. Gorj  începând cu data convocãrii adu-
nãrii generale, între orele 14:00 ºi 16:00, in zilele
lucratoare. La  cerere, acþionarilor li se vor elibe-
ra copii contracost de pe aceste documente.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la
adunarea generala ordinara respectiv extraordi-
nara a actionarilor este permis prin simpla pro-
ba a identitatii acestora facuta in cazul persoa-
nelor fizice cu actul de identitate sau in cazul
persoanelor juridice si a actionarilor persoane
fizice reprezentate, cu imputernicirea data per-
soanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea
acþionarilor în adunarea generalã se poate face
ºi prin alte persoane decât acþionarii cu excep-
tia administratorilor societatii, pe bazã de pro-
curi speciale care se pot ridica de la sediul so-
cietãþii începând cu data convocarii, se vor in-
tocmi in trei exemplare originale (unul pentru ac-
tionar, unul pentru reprezentant si unul pentru
societate) ºi vor fi depuse in original la sediul
societãþii, cu 48 ore inainte de data primei adu-
nari sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptu-
lui de vot in acea adunare. Procurile speciale
care nu contin cel putin informatiile cuprinse in
formularul pus la dispozitie de societate sau care
nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus
nu sunt opozabile AGOA, respectiv AGEA. Dacã
reprezentantul nu este acþionar, procura specia-
lã va fi autentificatã. Dacã nu sunt îndeplinite
condiþiile de validitate la prima convocare, se con-
voacã pentru a doua oarã Adunarea Generala
Ordinarã a Acþionarilor si Adunarea Generala Ex-
traordinara a Acþionarilor, cu aceaºi ordine de zi,
la data de 26.04.2012, începând cu ora 11.00, res-
pectiv ora  13.00, în acelaºi loc.
SC STEEL CONSTRUCT SRL Craiova anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire imobil S+P+5 cu destinaþia de lo-
cuinþe colective ºi comerþ la parter” propus a fi
amplasat în Craiova, str. “Putnei” nr. 33. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rareº”
nr. 1, ºi la sediul SC STEEL CONSTRUCT SRL,
str. “Caracal” nr. 172, în zilele de L-V, între orele
9.00 – 14.00. Observaþiile publicului se primesc la
sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1.

Anunþul tãu!
Societate Cooperativã de Consum Bãileºti, în
temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 ºi ale actu-
lui constitutiv, Consiliul de Administraþie convoa-
cã Adunarea Generalã Ordinarã ºi Extraordina-
rã a membrilor cooperatori la sediul Societãþii
Cooperative de Consum din localitatea Bãileºti,
strada Victoriei nr. 165 pentru data de 06.04.2012,
ora 12.00, având urmãtoarea ordine de zi. Adu-
narea Generalã Ordinarã: 1. Prezentarea, discu-
tarea ºi aprobarea Raportului Consiliului de Ad-
ministraþie pe anul 2011. 2. Prezentarea ºi discu-
tarea Raportului Cenzorului pe anul 2011. 3. Dez-
baterea ºi aprobarea situaþiilor financiare anuale
ºi stabilirea modului de repartizare a profitului
pe anul 2011. 4. Descãrcarea de gestiune a ad-
ministratorilor pe anul 2011. 5. Adoptarea buge-
tului de venituri ºi cheltuieli ºi a programului de
activitate pentru anul 2012. 6. Analiza execuþiei
contractului de administrare ºi stabilirea criterii-
lor de performanþã pentru anul 2012 aferente
contractului de administrare. 7. Stabilirea indem-
nizaþiei pentru membrii Consiliului de Adminis-
traþie ºi pentru cenzori pentru anul 2012. 8. Apro-
barea / retragerii / excluderii de noi membri coo-
peratori. 9. Diverse. Adunarea Generalã Extra-
ordinarã: 1. Aprobarea bunurilor aparþinând So-
cietãþii Cooperative care fac obiectul ipotecãrii,
gajului, închirierii sau înstrãinãrii pe parcursul
anului 2012. 2. Mandatarea Consiliului de Admi-
nistraþie cu îndeplinirea demersurilor necesare
executãrii unor astfel de operaþiuni. 3. Diverse.
În cazul în care la data ºi ora convenite nu se
întruneºte cvorumul de ºedinþã cerut de lege
Adunarea Generalã Ordinarã ºi Extraordinarã se
va reconvoca pentru data de 09.04.2012, la ace-
eaºi orã, în acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publi-
cã cu strigare în vederea închirierii spaþiului co-
mercial 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.
Craiova, str. “Brestei” nr. 129, în data
28.03.2012, ora 12.00. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/411.214, int. 17.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publi-
cã cu strigare în vederea închirierii spaþiului co-
mercial situat în Craiova, str. “M. Kogãlnicea-
nu” nr. 13, jud. Dolj, în suprafaþã de 97,46 mp.
Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Cra-
iova, 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 licitaþie pu-
blicã cu strigare în vederea închirierii spaþiu-
lui comercial situat în Craiova, strada “Braz-
da lui Novac” bl. 39, parter, jud. Dolj, în su-
prafaþã de 26,14 mp. Licitaþia va avea loc la
sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. “Brestei” nr.
129, în data de 30.03.2012, ora 14.00. Relaþii
suplimentare la telefon: 0251/411.214, int. 17.
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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
festive, folosind ingrediente
naturale. Relaþii la telefon:
0740/645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digitale cu
calitate de înaltã rezoluþie ºi fil-
mãri de înaltã clasã HD sau
DV. Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel.
Telefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Tele-
fon: 0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapiþe-
re ºi mobilier de recondiþio-
nat. Telefon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigide-
re ºi lãzi frigorifice la domi-
cilil clienþilor. Telefon: 0740/
895.691.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.
Remediez ºi execut tâmplãrie
PVC ºi aluminiu, preþ conve-
nabil. Telefon: 0761/136.407.
Caut persoanã pentru îngri-
jire bãtrân imobilizat pentru
ajutor în Craiova. Telefon:
0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid puncte
de lucru, modificare capital,
cesiune pãrþi, modificare
sediu social. Telefon: 0761/
633.118.

Cadastru apartamente. Te-
lefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0771/215.774; 0722/
943.220.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând douã apartamente
(2 ºi 3 camere), împreunã
sau separat, semideco-
mandate, bilateral, reno-
vate ºi modernizate, etaj
1/P+4, izolaþie termicã,
parchet original restau-
rat, termopan, centralã
proprie în fiecare aparta-
ment, Brazda lui Novac
(zona BRD – Complex
Vechi), preþ negociabil.
Accept credit Prima Casã.
Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.

Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
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 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trila-
teralã, 100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane în-
chise, jaluzele exterioare, izo-
laþie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând casã 6 camere, 4000
mp teren curte, 7 ha teren
arabil – Podari. Telefon:
0251/522.579.
Particular, vând casã în Cra-
iova, str. “Drumul Jiului”, 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, termo-
pan. Telefon: 0746/498.818.
Filiaºi, strada „1 Mai”, casã
la roºu D+E+M, autorizaþie,
cadastru, teren 1770 mp,
deschidere 45 m, ulterior
parcelabil, panoramic. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând casã Siliºtea Crucii, te-
ren 5000 mp central. Tele-
fon: 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 Craio-
va, str. „Drumul Jiului”, 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã. Telefon: 0746/
498.818.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m amprenta
la sol, teren 280 mp, con-
strucþie an 2000, str. „Ana
Ipãtescu”, preþ 135.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Pen-
ny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferenþã
cu apartament 2 camere
Craiova. Telefon: 0767/
263.391.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Proprietar, schimb garsoni-
erã Rovine, parter, îmbunã-
tãþitã, cu apartament Rovi-
ne, Lãpuº-Argeº, Lãpuº,
Calea Bucureºti, Centru,
parter sau etajul I. Telefon:
0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere
ºi magazin + anexe în ora-
ºul Corabia, are facilitãþi cu
apartament 2 camere în
Craiova. Telefon: 0770/
918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Cârcea, strada „Salcâmu-
lui”, teren 670 mp, deschi-
dere 19 m, utlitãþi, cadastru.
Telefon: 0767/263.391.
Vând un hectar de salcâm
gros. Telefon: 0723/692.884.
Particular, vând 3000 mp in-
travilan, cadastru REDEA,
judeþul Olt. Telefon: 0768/
612.733.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschide-
re drum uropean Pieleºti
(Pârºani) spate Q. Fort (7
euro mp). Telefon: 0749/
362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.

Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschide-
re drum European  Craiova
–  Balº-Bucureºti, cu utilitãþi,
pentru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m Câr-
cea – Centura Ford. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã be-
tonatã ºi cu toate facilitãþile, preþ
convenabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 3,15 ha, planta-
þie pomi pe marginea lacu-
lui Fântânele. Telefon: 0726/
376.221.

De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267
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Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri Bal-
ta Ciutura. Telefon: 0744/
319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excepþi-
onalã. Telefon: 0747/
080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj, unic
proprietar. Telefon: 0760/
272.814.
Vând Hyunday Tucson, fa-
bricaþie 2007. Telefon: 0740/
117.007.
Vând Nubira II, CDX fabrica-
þie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin me-
talizat, perfect, distribuþie
nouã, revizie Audi – servi-
ce, motor 2000 TDI. Telefon:
0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.

Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere centrali-
zatã, AC, radio – CD, 219.000
km, înmatriculatã recent nr.
Bulgaria, preþ negociabil. Te-
lefon: 0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL omolo-
gat, 2200 E, negociabil. Te-
lefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabrica-
þie 2002, motor 1,4, benzi-
nã, climã, geamurui secu-
rizate, oglinzi electrice, închi-
dere centralizatã, preþ 2000
euro, negociabil. Telefon:
0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Tele-
fon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, an-
velope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alter-
nator 12V, polizor flex D 125x
850 W, preþ negociabil. Te-
lefon: 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.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator 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 marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.

Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pã-
dure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã –
50 vedre; 2 scãri duble din
þeavã Ø 1/2; roabã, cãruþ
curte mare cu douã roþi cu
rulmenþi. Telefon: 0784/
200.037.

Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta 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 spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. 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
foiþa, 100 lei înrãmatã. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi
1 masã – birou pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.

Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 co-
joc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina
defectã, anvelope 165/13
noi 2 bucãþi, frigider Electro-
star 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.
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DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

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

0729/163.267

Societate comercialã
închiriazã sau vinde spaþii

de producþie situate în
Bariera Vâlcii (fosta Avicola).

Telefon: 0770/887.454

Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canis-
tre 20 l metal, reductor oxi-
gen sudurã, polizor (flex)
D 125 X 850 w, preþ nego-
ciabil. 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 lã-
cãtuºerie cu deschidere
între bacuri 180 mm. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nau-
man, bicicletã medicalã,
cãrþi multe de tot felul, cea-
suri de masã, aparate de
radio, insigne, medalii,
pardesie, paltoane. Tele-
fon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând la preþ convenabil 32
de giurgiuvele fãrã toc ºi 6
uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.

Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând recamier – bine între-
þinut, 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 dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 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/bu-
catã. Plata pe loc. Tele-
fon: 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 Ca-
lea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.

Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi ºi
obligaþii majore, camerã ac-
ces la bucãtãrie, baie, vine 5
zile pe lunã în cele 2 camere
disponibile. Telefon: 0766/
304.708; 0251/359.300.
Primesc 2 fete în gazdã pe
perioadã lungã, camerã
mobilatã cu strictul necesar.
Telefon: 0726/497.404.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pen-
tru birouri, zonã centralã,
singur în curte. Telefon:
0727/356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepi-
nierã pomi, flori ºi creºte-
rea pãstrãvului în bazine.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã
central, 1800 m.p. cu toate
utilitãþile. Telefon: 0721/
995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial
termopan 18 mp. Telefon:
0722/943.220; 0740/
649.518.
Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.
Ultracentral, toate condiþii-
le, 3 camere, decomandat,
Proiect M. Telefon: 0740/
393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pen-
tru diferite activitãþi comercia-
le. 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 nemo-
bilat Craioviþa Nouã, 100 E.
Telefon: 0744/139.476;
0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþionat,
termopane, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, par-
ter, bloc, 4 camere, intrare
separatã de locatari, balcon
închis, microcentralã, alar-
mã, gresie, faianþã, pretabil
inclusive pentru douã cabi-
nete, birouri, diverse activi-
tãþi. Telefon: 0722/956.600.

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

MATRIMONIALE
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pentru
prietenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.
Pensionar, frizer, 63/1.70/80
doresc doamnã 52-58 ani,
fãrã obligaþii, eventual casã.
Telefon: 0771/385.193.

Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru  ajutor
reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãto-
rie. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/293.244.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
b i juter i i  lucrate ma-
nual ,  cu argint  la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
În ziua de 10 aprilie 2012,
Primãria comunei Ostro-
veni scoate la licitaþie pu-
blicã pentru concesionare
1000 mp teren intravilan,
situat în comuna Ostro-
veni, sat Liºteava. Solici-
tanþii se pot adresa la Pri-
mãra comunei Ostroveni
pânã la data de 10 aprilie.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.

Caut asociat sau cumpãrã-
tor a unei afaceri, frumoa-
se, sãnãtose, (pepinierã
cãpºuni, trandafiri, pomi
fructiferi ºi pãsãri, posibil ºi
animale). Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

DECESE
Cu adâncã durere în su-
flet soþia ºi fiica anunþã
încetarea din viaþã a
scumpului lor soþ ºi tatã
ªTEFÃNESCU ION, în
etate de 55 ani. Înmor-
mântarea are loc, viner,
23.03.2012, la cimitirul
din cartierul Romaneºti.
În veci nu te vom uita!

CONDOLEANÞE
Colegii din agenþia Gene-
rali – Craiova 1 sunt alã-
turi de Silviu Saghin, în
momentele grele datora-
te decesului tatãlui. Con-
doleanþe familiei îndoliate!
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Deºi învingãtoare în prima manºã, 2-1 pe „San
Siro”, Juventus Torino a avut nevoie de prelungiri,
marþi seara, contra Milanului, pentru a accede în ul-
timul act al Cupei Italiei, scor 2-2.

Finalistã ultima oarã în ediþia 2003-2004, „Bã-
trâna Doamnã” a început jocul mult mai determi-
natã, ºi se pãrea cã nu va întâmpina probleme deo-
sebite în asigurarea calificãrii, mai ales cã „Il Grande
Capitano”, Alessandro Del Piero (28), a þâºnit de
lângã Mexes ºi l-a bãtut pe Amelia, pentru un 3-1 la
general.

Ulterior însã, trupa lui Antonio Conte a luat picio-

Milanul a remontat, dar prelungirile i-au fost fatale!

Juventus s-a calificatJuventus s-a calificatJuventus s-a calificatJuventus s-a calificatJuventus s-a calificat
în finala Cupei Italieiîn finala Cupei Italieiîn finala Cupei Italieiîn finala Cupei Italieiîn finala Cupei Italiei

rul de pe acceleraþie, crezând cã-ºi poate conserva
avantajul. Nimic mai fals! Liderul din Serie A a în-
tors rezultatul dupã reluare, prin algerianul Mesbah
(51) ºi argentinianul Maxi Lopez (81), trimiþând
meciul în prelungiri.

Unele care au dat câºtig de cauzã „bianconerri-
lor”, graþie superbei reuºite a muntenegreanului Mir-
ko Vucinici – foto (96), ºut imparabil, în vinclu,
din afara careului.

În finalã, Juventus va da piept cu învingãtoarea
dintre Napoli ºi Siena, partidã plecatã asearã de la
scorul de 2-1 pentru formaþia toscanã.

Olympique Marseille continuã sã plãteas-
cã tribut parcursului bun din „Champions
League”. Cãzutã în „Ligue 1” pânã pe po-
ziþia a 9-a, formaþia pregãtitã de Didier Des-
champs ºi-a dat cu stângu’n dreptu’ ºi-n
Cupa Franþei, fiind eliminatã, marþi seara,

Marseille, eliminare ruºinoasã
în sferturi, de-o modestã echipã din liga a
treia (locul 16), Quevilly, scor 2-3 dupã
prelungiri.

În dezavantaj încã din debut (Valero 6),
OM a alergat tot meciul ca sã egaleze. I-a
ieºit când mai erau câteva minute, Remy
(85), moment din care lucrurile dãdeau sen-
zaþia cã vor intra pe fãgaºul normal. Inimoa-
sele gazde n-au acuzat însã ºocul, punctând,
neverosimil, de alte douã ori în prelungiri.
Erou a fost Ayina, cu „dubla” din minutele
111 ºi 118, reuºite care au încadrat o alta a
aceluiaºi Remy (113).

Celelalte partide aferente sferturilor de fi-
nalã, este vorba despre Gazelec Ajaccio (III)
– Montpellier, Valenciennes – Rennes ºi Pa-
ris SG – Lyon s-au disputat asearã, dupã
închiderea acestei ediþii.

Lider detaºat în „Bundesliga”, cu cinci
puncte peste Bayern Munchen, campioa-
na en-titre, Borussia Dortmund,
a rãmas în joc ºi pentru cuceri-
rea Cupei Germaniei, ulterior
victoriei repurtate, marþi seara,
în deplasare, contra omoloagei
sale din”Zweite Bundesliga”,
Greuther Furth, scor 1-0 dupã
prelungiri.

Unicul gol al „galben-negri-
lor” a venit în secvenþele de fi-
nal ale partidei (120) ºi a purtat
semnãtura lui Ilkay Gundogan
– foto, fotbalist introdus pe te-
ren în minutul 82.

În cealaltã semifinalã, una de-

Chiar la ultimul gong,

Dortmund, drum deschis spre realizarea „dublei”
cisã asearã, Borussia Monchengladbach a
primit vizita lui Bayern Munchen.

Preºedintele UEFA, Michel
Platini, plãnuieºte sã reformeze
competiþiile continentale, a notat,
ieri, site-ul Gsp. De vinã este de-
calajul foarte mare dintre intere-
sul oamenilor pentru “Champions
League”, unul imens, ºi cel pen-
tru “Europa League”, în continuã
scãdere.

Pentru a elimina problema,
francezul doreºte sã unifice cele
douã întreceri. S-ar ajunge ast-
fel la un singur turneu interclu-
buri, cu 80 de participante, îm-
pãrþite în 20 de grupe de câte 4

Platini vrea sã unifice Liga Campionilor cu Liga Europa
formaþii. Aceasta va fi
doar faza finalã, deoare-
ce va exista ºi una preli-
minarã, în sistem Cupã,
care se sperã sã aibã o
atractivitate sporitã.

Ideea nu este susþinu-
tã de toatã lumea. Princi-
palii adversari sunt mari-
le cluburi, dar ºi posturi-
le TV, care cred cã iniþia-
tiva implicã prea multe riscuri.

UEFA nu este la prima mãsurã
de acest gen. Având ca motiv tot
creºterea interesului, forul con-

tinental a eliminat în 1999 Cupa
Cupelor, absorbitã de Cupa
UEFA. Ultima finalã a fost Lazio
– Mallorca 2-1.

Meci senzaþional între
Benfica ºi FC Porto în
semifinalele Cupei Ligii
Portugaliei, în care româ-
nul Cristi Sãpunaru a fost
integralist.

“Vulturii” au obþinut
calificarea în finalã la
capãtul unei partide cu
rãsturnãri de scor, în care
au miºcat primii tabela
(Maxi Pereira 4), dar s-au
vãzut conduºi dupã doar
17 minute (Javi Garcia 8
aut, Mangala 17). Nolito a

Benfica a trecut de Porto ºi va disputa
ultimul act al Cupei Ligii

egalat înainte de pauzã, iar
partea a doua se anunþa
incendiarã.

Nu a fost aºa, dar
Oscar Cardozo a adus
totuºi victoria pentru
Benfica la capãtul unei
faze în care a plecat de la
centrul terenului ºi a
finalizat cu un ºut sec.

Benfica va juca în finalã
împotriva câºtigãtoarei
dintre Gil Vicente ºi
Sporting Braga, partidã
care se joacã mâine.

Ceea ce era inevitabil s-a pro-
dus. Lionel Messi a înscris ºi
contra Granadei ºi a urcat pe lo-
cul 1 în topul marcatorilor all-
time ai Barcelonei. El a ajuns la
234 de reuºite, depãºindu-l în
frunte pe Cesar, care a îmbrã-
cat tricoul “blaugrana” în anii
’40-’50.

Iniþial, se credea cã atacantul-
 de doar 24 de ani are un decalaj
de patru goluri. Cotidianul cata-
lan La Vanguardia, fondat în
1881, a fãcut cercetãri ºi a aflat
astfel cã Cesar nu a adunat 235
de goluri, cum se credea, ci cu
trei mai puþin. Cum Leo avea deja
231 de reuºite, cea din minutul

Granada, rãpusã de hat-trick-ul argentinianului

Messi a devenit cel mai bun
marcator din istoria Barçei

17 cu Granada l-a ajutat sã urce
pe prima poziþie (la egalitate se
iau în considerare nr. meciurilor
în care le-a reuºit, iar Messi are
mai puþine). El a reluat simplu
mingea centratã de Cuenca, dupã
ce scorul îl deschisese Xavi (4)
chiar din pasa argentinianului.

Granada a avut puterea sã re-
acþioneze. ªi, incredibil, a egalat,
goluri Mainz (55) ºi Siqueira (62
penalty). A apãrut însã iar Messi,
care a readus-o pe Barcelona în
avantaj, 3-2, servit de Dani Al-
ves (68). Lionel era într-o pozi-
þie suspectã de ofsaid.

Liniºtea a adus-o puºtiul Tello
(81), pe fazã la o minge respinsã

de portarul Julio Cesar la
ºutul expediat de Messi. Cel
care ºi-a trecut în cont ”tri-
pla” (85), lansat iarãºi de
Dani Alves. Siqueira (90) a
mai punctat dintr-un alt pe-
nalty (Alves eliminat) pen-
tru un neaºteptat 5-3. Vic-
toria i-a propulsat pe cata-
lani la 5 puncte în spatele
liderului Real Madrid, cel
puþin pânã asearã, când “ga-
lacticii” au jucat pe terenul
lul Villarreal.
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXII-A

CFR Cluj 22 14 5 3 42-16 47
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 22 8 8 6 32-24 32
„U” Cluj 21 7 9 5 27-22 30
Astra Ploieşti 21 7 7 7 21-21 28
Gaz Metan 22 7 5 10 30-35 26
Sportul Stud. 22 5 9 8 25-35 24
FC Braşov 21 6 5 10 21-22 23
Ceahlăul 21 5 8 8 18-28 23
Voinţa Sibiu 22 5 7 10 13-24 22
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 22 2 5 15 13-46 11

LIGA I – ETAPA A XXII-A
Gaz Metan Mediaş – CS Mioveni 1-1
Au marcat: Markovici 29 / B. Stoica 10.
Pandurii – Voinţa Sibiu 0-0
Sportul – CFR Cluj 1-1
Au marcat: A Lungu 90 / Kapetanos 78
Meciurile Petrolul – Concordia, „U” Cluj – Astra Ploieşti şi Oţelul Ga-

laţi – Dinamo s-au disputat după închiderea ediţiei.
Astăzi

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

Meciurile din debutul etapei a 22-
a au confirmat criza de rezultate în
care a intrat Pandurii, dar şi faptul
că CS Mioveni nu a renunţat la
obiectivul salvării, deşi linia de cla-
sament nu s-a îmbunătăţit sensibil
după cele 3 egaluri consecutive, 2
fiind înregistrate în deplasare. Mio-
veniul a încurcat şi Gazul lui Pus-
tai, Bogdan Stoica marcând un gol
spectac ulos  din foarfecă pentru
oaspeţi, în timp ce o reuşită ase-
mănătoare a gazdelor, semnată de
Frăsinescu, a fost anulată eronat
de centralul debutant Florin Dre-
ve. Florin Bratu a intrat în dizgra-
ţia lui Pustai şi a fost schimbat chiar
înainte de final, deşi fusese intro-
dus la pauză. La Târgu Jiu, echipa
lui Grigoraş nu a mai făcut faţă ab-
senţelor în serie şi s-a împotmolit
în defensiva supraaglomerată a si-
bienilor. Aceştia puteau chiar con-
fisca toate punctele, ratând 3 mari
ocazii în repriza secundă. După ce

Serbia – România, în preliminariile
CE de handbal feminin

În seara aceasta, de la ora 20 (în direct la Digisport 2), la Zajecar, în
sala Kraljelivca, cu o capacitate de 2.300 de locuri, va avea loc prima
partidă din dubla Serbia-România contând pentru preliminariile Campio-
natului European de handbal feminin din Olanda 2012. Returul este pro-
gramat sâmbătă, la Severin, de la ora 18. România şi Serbia au câte 4
puncte după primele două etape din Grupa 2 a preliminariilor, din care
mai fac parte Portugalia şi Grecia, ambele naţionale fiind învinse la scor
atât de „tricolore”, cât şi de sârboiace în disputele de până acum.

Preşedinţii celor 15 federaţii de minifotbal de
pe continent se vor reuni, în perioada 23 - 25 martie
2012, la Praga, pentru a pune bazele Federaţiei
Europene de Minifotbal. În cadrul reuniunii din
Cehia vor avea loc alegeri pentru desemnarea pri-
mului comitet executiv al noii structuri care va
avea în componenţă 7 membri. Răzvan Burleanu,
preşedintele Federaţiei de Minifotbal din Româ-
nia, va candida pentru preşedinţia noului organism
de conducere şi coordonare a minifotbalului pe
plan european. „Semnarea acordului de la Praga
reprezintă un moment istoric pentru România, dar
şi pentru întregul continent. Aşa cum în urmă cu
peste 50 de ani se puneau bazele Uniunii Europe-
ne, astăzi aceleaşi valori şi principii le împărtăşim
cu toţii în ceea ce va reprezenta Federaţia Europeană
de Minifotbal. Am ales Praga pentru semnarea acestui
act de fondare pentru că Cehia reprezintă un model al
minifotbalului european, având peste 70.000 de jucă-
tori legitimaţi. De asemenea, a contat enorm factorul
psihologic”, a declarat Răzvan Burleanu. În prezent,
peste 500.000 de europeni practică minifotbalul într-

Un român vrea să fie şeful minifotbalului european

un cadru organizat, jucat după aceleaşi reguli, princi-
pii şi valori, exclusiv din plăcerea practicării acestui
sport. Federaţia din România organizează campionate
de minifotbal în 36 de judeţe, pentru un număr de
peste 30.000 de jucători amatori. Echipa naţională a
României are în palmares două titluri europene, în
2010, la Bratislava, şi în 2011, la Tulcea.

Ovidiu Stângă pregăteşte o generaţie promiţătoare

Singura naţională de juniori rămasă în cărţi pentru calificarea la
un turneu final european, cea „under 19”, pregătită de Ovidiu Stân-
gă, s-a impus la turneul „Roma Caput Mundi”, disputat săptămâna
trecută la Monte Porzio Catone (20 de kilometri de capitala Italiei).
Tricolorii antrenaţi de Ovidiu Stângă au învins Croaţia cu 3-0, Se-
lecţionata Colegiilor din Anglia cu 5-0, Selecţionata Regiunii Lazio
cu 3-2 şi naţionala Ungariei, în finală. „A fost egal, 0-0, la finele
timpului regulamentar, dar ne-am impus la lovituri de departajare cu
12-11. Este o generaţie bună, caracterizată prin omogenitate. Forţa
o dă grupul, de aceea îmi este imposibil să remarc un jucător sau doi
de la acest turneu”, a declarat selecţionerul Stângă, care a fost lipsit
de cei mai buni jucători, Nicolae Stanciu (FC Vaslui) şi Claudiu Bumba
(FCM Târgu Mureş). La sfârşitul lunii mai, naţionala Under 19 va
încerca să se califice la turneul final al Euro 2012. Turul de elită are
loc în Serbia, la competiţie mai participând Ungaria şi Germania,
prima echipă urmând a se califica. Rezultatele înregistrate în Italia:
Lazio – România 1-2, goluri: L. Manole şi R. Stănescu, România –
Croaţia 3-0 (0-0), goluri: Alin Roman (2) şi Fl. Andone (foto, alături
de Ovidiu Stângă), Anglia – România 0-5 goluri Vătăjelu, Steliano
Filip (2), Iancu şi R. Stănescu, iar în finală România – Ungaria 0 – 0
(12-11 după lovituri de pedeapsă). În finală, Ovidiu Stângă a folosit
echipa: George Şerban – Constantin Nica, Ştefan Popescu (40 Cor-
nel Ene), Ionuţ Puţanu, Bogdan Vătăjelu – Andrei Vaştag (55 Rapha-
el Stănescu) – Steliano Filip, Alin Roman, Gabriel Iancu (70 Alexan-
dru Ioniţă), Cristian Popovici (49 Leonard Manole) – Cristian Gavra
(55 Florin Andone).

Naţionala „Under 19”, succes în turneul din Italia

Grigoraş a epuizat minunile
Criza de efectiv a adus în cele din urmă şi o criză de rezultate la

Pandurii, în ciuda jocului bun etalat şi anul acesta
a rămas fără Chiricheş, Stromajer,
Vranjes, iar Pleaşcă, Rusu şi Băci-
lă sunt în convalescenţă prelungi-
tă, Grigoraş nu l-a avut la dispozi-
ţie nici pe căpitanul Pintilii, suspen-
dat. Şi totuşi, antrenorul gorjenilor
nu a ezitat să-l „mazilească” pe Car-
doso, exclus din lot după gafele
consecutive care i-au costat puncte
pe olteni. „Numai antrenorii mari
joacă 4-3-3, iar Grigoraş este an-
trenor mare şi a dovedit-o. Dar el
n-are jucători ca să poată câştiga
meciurile. Ţin mingea, dar degea-
ba, primesc gol la prima ocazie”, a
fost concluzia lui Gigi Becali de-
spre antrenorul pe care îl are în vi-
zor pentru sezonul următor.

Steaua, Rapid şi Vaslui joacă
azi. Care se împiedică?

Până atunci însă echipa din Ghen-
cea joacă astăzi la Târgu Mureş,
formaţie care l-a instalat din nou pe

Ovidiu Sabău după demisia lui Lă-
cătuş. „Cunosc lotul şi putem să ne
salvăm. N-am stat mult pe gânduri.
Mi s-a cerut să nu mă uit la clasa-
ment şi să decid cu inima. La me-
ciul cu Steaua am încredere că şi
publicul ne va ajuta şi că vom obţi-
ne un rezultat pozitiv. Nu mă tem
de acest meci”, a afirmat încreză-
tor Sabău, care are probleme în de-
fensivă, unde ar putea alinia un cu-
plu tânăr de stoperi, Gugu-Cordoş,
în condiţiile în c are Ghionea şi
Iencsi sunt suspendaţi. Într-un alt
meci, Rapidul speră să iasă din cri-
ză cu un succes în faţa Ceahlăului,
iar Dănuţ Coman să fie iertat de fa-
nii giuleşteni, care l-au declarat în
cor indezirabil, mai ales după afron-
tul goal-keeper-ului la meciul de la
Chiajna. Deocamdată, Coman a fost
scos din lot pentru meciul cu mol-
dovenii, în locul său urmând să ape-
re Vâtcă, iar rezervă va fi Drăghia.
Rui Duarte şi Deac sunt suspendaţi,

iar Pancu nerefăcut după acciden-
tare, însă Răzvan Lucescu vorbeş-
te de resuscitarea echipei sale: „În-
ţeleg supărarea fanilor, dar nu tre-
buie să uităm că această echipă a
revenit în acest sezon în cupele eu-
ropene, este calificată în semifina-
lele Cupei României şi se luptă în
continuare la titlu cu şanse reale.
Avem obligaţia să facem ca totul să
meargă bine, nu trebuie să le dăm
satisfacţie rivalilor, să ne scoatem
singuri din lupta pentru obiective”.

Vasluiul poate ajunge la cea de-a cin-
cea victorie consecutivă în 2012
dacă trece de FC Braşov pe teren
propriu, însă Şumudică speră să-i
încurce planurile lui Porumboiu:
„Eu niciodată nu am pierdut ca an-
trenor în faţa Vaslului. Cu o organi-
zare bună sperăm să le punem pro-
bleme, am mare încredere că vom
face un meci foarte bun. Wesley
este cel mai bun marcator din Liga
I, astfel că va trebui să-i acordăm o
atenţie sporită”.


