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Solomon a anunţat
data la care se va
lansa oficial în
cursa pentru
Primăria Craiova

Fonduri europene
pentru dezvoltarea
turismului balnear

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Doctorul i-a dat concediu medi-
cal lui Popescu cu toate că n-avea
nimic.
- N-avea pentru că ce-a avut a fost
în plic.
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Sprijin european
pentru cei aflaţi
în căutarea unui
loc de muncă

Doi bărbaţi au ajuns la Spi-
talul Clinic Judeţean de Ur-
genţă Craiova, în noaptea de
sâmbătă spre duminică, după
ce  s-au încăierat,  într-o lo-
cuinţă de la ieşirea din Craio-
va. În timpul scandalului, unul
dintre ei a fost înjunghiat în
zona toracică de iubitul fostei
sale concubine, pe care l-a gă-
sit în locuinţa acesteia. Poli-
ţiştii au întocmit în acest caz
dosar penal pentru vătămare
corporală, iar în funcţie de
evoluţia stării de sănătate a
bărbatului înjunghiat şi de ra-
portul medicilor legişti înca-
drarea juridică a faptei se poa-
te schimba.

Dragoste “cu năbădăi”
“Fostul”, înjunghiat de actualul
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Proiectele
de dezvoltare,
un lucru firesc în
localitatea Brădeşti

Aflată la numai 30 km de munici-
piul Craiova, localitatea Brădeşti este,
fără, îndoială, una dintre cele mai dez-
voltate din nordul judeţului Dolj şi
face parte din categoria comunelor
mari, care, în ultimii ani, au fost con-
duse de administraţii competente. De
patru ani comuna a cunoscut un pu-
ternic grad de dezvoltare, ceea ce o
aduce tot mai mult spre statutul de
aşezare urbană. Deşi ne aflăm într-o
perioadă grea, în care criza economică
a afectat toate domeniile de dezvolta-
re, primarul Ion Răcăreanu şi echipa
de la Primăria Brădeşti, pe care o con-
duce, s-au zbătut să realizeze cât mai
multe obiective pentru a aduce locali-
tatea la standarde europene.
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Concursul de
titularizare bate
mai devreme la
uşa candidaţilor

Prin Programul Operaţional Regional,



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 luni, 26 martie 2012
actualitate

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

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 26 martie - max: 19°C - min: 4°C

METEO

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

Cursul pieþei valutare din 26 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF) va declanºa acþiunile de control în
cazul marilor averi, cu scopul impozitãrii, odatã
cu prelucrarea declaraþiei de venit pe anul tre-
cut, care trebuie depusã de persoanele fizice
cel târziu la 25 mai, prin intermediul unei di-

recþii al cãrei personal a fost limitat la 50 de
posturi. Acþiunile de control vor fi iniþiate în
baza deciziei din decembrie 2010 a Guvernu-
lui, conform cãreia persoanele fizice ale cã-
ror venituri reale depãºesc cu cel puþin 50.000
lei sumele declarate vor plãti un impozit de

16% aplicat la diferenþa dintre cele
douã valori. Înfiinþarea departamen-
tului care sã verifice persoanele cu
mari averi a fost, însã, autorizatã de
Guvern abia la jumãtatea anului 2011,
cu o schemã de personal limitatã la
50 posturi, fãrã sã fie anunþatã ºi o
datã concretã de începere a acþiuni-
lor de control. Un document guver-
namental relevã, însã, cã aceste veri-
ficãri vor fi declanºate de ANAF chiar
în perioada imediat urmãtoare. „Înce-
pând cu anul 2012, odatã cu prelucra-
rea declaraþiei de venit pentru anul
2011, agenþia fiscalã intenþioneazã sã

demareze controlul mai amplu al conformãrii
persoanelor fizice. Departamentul pentru Afa-
ceri Fiscale al Fondului Monetar Internaþio-
nal a recomandat ANAF abordarea într-o ma-
nierã specificã a segmentului de contribuabili
persoane fizice cu averi mari, în cadrul stra-
tegiilor de asigurare a conformãrii fiscale, pre-
cum ºi utilizarea metodelor de control indirect
pentru completarea tehnicilor de control folo-
site în prezent, în scopul identificãrii venituri-
lor nedeclarate ºi contracarãrii metodelor uti-
lizate de contribuabili pentru a ascunde veni-
turile”, se aratã în document.

La momentul deciziei Guvernului de ve-
rificare a marilor averi, preºedintele ANAF,
Sorin Blejnar, declara cã acþiunile de con-
trol vor fi declanºate pentru 200-300 de per-
soane, în principal patroni foarte bogaþi care,
în ultimii ani, au omis deliberat sã înregis-
treze veniturile pe firmã, sustrãgându-se de
la plata impozitelor.
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Preºedintele Bãsescu, la Seul
Preºedintele Traian Bãsescu va

participa, astãzi ºi mâine, la Seul,
la cel de-al doilea summit privind
securitatea nuclearã, la invitaþia
omologului sud-coreean, Lee
Myung-bak, informeazã Adminis-
traþia Prezidenþialã. „Summitul de
la Seul va prilejui evaluarea
progreselor globale în eforturile de
consolidare a securitãþii nucleare, în
scopul dezvoltãrii capacitãþii
statelor de a preveni ºi combate
terorismul nuclear”, menþioneazã
comunicatul. În cadrul sesiunilor de
lucru, liderii de stat ºi de guvern
vor dezbate mãsurile de cooperare
necesare pentru întãrirea condiþiilor
de securizare a materialelor
nucleare, în vederea împiedicãrii
accesului grupãrilor neautorizate la
aceste materiale ºi la informaþia
privind utilizarea lor.
România va avea, în premierã,
un vicepreºedinte la BEI

Este vorba de reprezentantul
României la FMI, Mihai Tãnãses-
cu. Din poziþia de vicepreºedinte al
BEI, acesta va coordona activita-
tea bãncii în Grecia, Cipru,
Danemarca, Irlanda, statele ACP
(Africa, Caraibe ºi Pacific) ºi
Africa de Sud. BEI are opt vicepre-
ºedinþi. Toþi oficialii români
contactaþi de Mediafax, inclusiv
Tãnãsescu, au refuzat sã discute pe
acest subiect. Banca Europeanã
pentru Investiþii este o instituþie
europeanã creatã în 1958, prin
Tratatul de la Roma. Acþionarii BEI
sunt cele 27 de state membre ale
Uniunii Europene. În afara finanþã-
rii proiectelor din statele UE, BEI
activeazã ºi în Africa, Asia ºi Rusia,
acoperind, în total, peste 150 de
þãri. Instituþia este cea mai mare
bancã internaþionalã nesuveranã,
atât din punct de vedere al finanþãri-
lor acordate, cât ºi al emisiunilor pe
pieþele de capital.

Fostul secretar de stat în Minis-
terul Transporturilor ºi Ministerul
Dezvoltãrii, Ioan Andreica, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Bistriþa-Nã-
sãud, Liviu Rusu, ºi alþi patru incul-
paþi reþinuþi în dosarul privind detur-
narea de fonduri ºi corupþie vor fi
cercetaþi în libertate, dupã ce Tribu-
nalul Bucureºti a respins propune-
rea procurorilor DNA de arestare
preventivã pentru 24 de ore. „Clien-
tul meu (n.r. - Ioan Andreica) ºi ce-
lelalte persoane reþinute nu au primit
mandate de arestare preventivã. In-
stanþa a considerat cã pot fi cerce-
taþi cu toþii în libertate”, a declarat
Grigore Chiorean, apãrãtorul lui An-
dreica. Procurorii au emis, vineri ºi

sâmbãtã, ordonanþe de reþinere pen-
tru fostul secretar de stat, pentru
preºedintele CJ Bistriþa-Nãsãud ºi
pentru ceilalþi patru inculpaþi. Andrei-
ca este acuzat în acest dosar de aso-
ciere în vederea sãvârºirii de infrac-
þiuni, trafic de influenþã, dare de mitã,
instigare la fals în înscrisuri sub sem-
nãturã privatã în formã continuatã
ºi instigare la spãlare de bani în for-
mã continuatã, iar Rusu de luare de
mitã ºi folosire sau prezentare de do-
cumente ori declaraþii false, inexac-
te sau incomplete, care are ca rezul-
tat obþinerea pe nedrept de fonduri
din bugetul general al Comunitãþilor
Europene sau din bugetele adminis-
trate de acestea ori în numele lor.

Fostul  secretar de stat  Andreica
ºi  preºedinte le  CJ Bist r i þa-Nãsãud,

cercetaþ i  în l ibertate Ministrul Administra-
þiei ºi Internelor, Gabriel
Berca (foto), a declarat,
în emisiunea „Dupã 20
de ani”, difuzatã ieri de
Pro TV, cã dacã se va
decide ca alegerile locale
sã se desfãºoare conco-
mitent cu referendumul
pentru revizuirea Consti-
tuþiei, organizarea nu va
pune probleme ministe-
rului. Berca a spus cã nu
s-a schimbat nimic în
legislaþia privind alegerile
ºi, drept urmare, organi-
zarea, în paralel, a
referendumului pentru
modificarea Constituþiei
nu ar fi o problemã.
„Suntem pregãtiþi ºi
pentru referendum, dacã se va
decide. Deja avem sumele de
la buget, nu este o problemã
organizarea simultanã”, a
spus ministrul. Întrebat de ce
se doreºte fixarea referendu-
mului în acelaºi timp cu
alegerile, Berca a rãspuns cã
decizia aparþine coaliþiei ºi cã
sperã sã existe „suficientã
minte limpede ºi din partea
opoziþiei” pentru a gãsi o

Berca: Suntem pregãtiþi sã facem
referendum odatã cu localele

soluþie comunã, dacã, într-
adevãr, se doreºte schimbarea
Constituþiei. PDL doreºte ca
referendumul pentru revizui-
rea Constituþiei sã aibã loc
simultan cu alegerile locale,
astfel încât alegerile parla-
mentare din toamnã sã fie
organizate conform noii legi
fundamentale, a declarat,
luni, liderul acestei formaþi-
uni, Emil Boc.

Ministrul Transporturilor, Alexan-
dru Nazare (foto), a inspectat, sâm-
bãtã, ºantierul autostrãzii Timiºoara-
Lugoj, declarând cã lucrãrile la pri-
mul tronson pot fi finalizate înainte
de termen, însã le-a cerut construc-
torilor sã nu facã rabat de la calitate.
„Din ce am observat pe aceastã sec-
þiune, existã toate datele ca aceastã
lucrare sã fie terminatã înainte de ter-
men. (...) La cum stau lucrurile, cred
cã în douã-trei sãptãmâni se poate
turna asfaltul ºi sper sã menþineþi rit-
mul acesta, pentru cã, dacã îl menþi-

Pe autostrada Timiºoara-Lugoj e bine,
pe Nãdlac-Arad sunt întârzieri

neþi, puteþi termina înainte de termen.
Vã rog doar sã nu faceþi rabat de la
calitate, acesta este un lucru care ca-
racterizeazã societatea noastrã”, a de-
clarat ministrul. Întrebat despre cel
de-al doilea lot al autostrãzii, minis-
trul a negat cã acesta ºi-ar fi pierdut
finanþarea, aºa cum s-a speculat, ºi
cã „trebuie sã înceapã anul acesta”.

Tot sâmbãtã, ministrul a fost ºi
pe autostrada Nãdlac-Arad, unde a
gãsit, însã, întârzieri mari. „Dacã mã
uit cum s-a lucrat la lotul acesta, cred
cã nici în 2014 nu terminaþi. E im-
propriu spus «cum s-a lucrat», pen-
tru cã nu s-a lucrat. (...) Aceastã au-
tostradã poate fi terminatã la nivel
de asfalt în acest an. Asta e ambiþia
pe care o am eu ºi vreau sã fie re-
flectatã ºi în modul în care lucraþi”,
i-a spus Nazare directorului execu-
tiv al Romstrade (firma care lucrea-
zã la tronsonul I), Radu Munteanu.
Ministrul i-a cerut acestuia sã dubleze
capacitãþile tehnice ºi personalul,
pentru a se putea lucra în douã sau
trei schimburi.

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat ieri, într-o conferinþã de presã
susþinutã la Palatul Cotroceni, cã deputatul Mihail Boldea este „perfect
localizat” ºi cã interesul României este ca el sã fie adus în þarã „prin
interemediul autoritãþilor române”. „Vã pot spune cã este perfect locali-
zat, în orice moment se poate declanºa operaþiunea de reþinere a lui. Nu
avem nici un interes sã se producã o reþinere a domnului Boldea, pentru
cã este în interesul nostru ca un cetãþean român, care a plecat legal, sã
fie protejat de riscurile arestãrii de cãtre alte state, pus în detenþie ºi sã
înceapã lungul proces de trimitere de acte, pentru ca un judecãtor, mai
devreme sau mai târziu, în funcþie de cum funcþioneazã justiþia, sã îl
extrãdeze. Obiectivul nostru este ca domnul Boldea sã vinã prin interme-
diul autoritãþilor române, pentru a preveni o detenþie pe teritoriul unui stat
strãin”, a fost declaraþia ºefului statului român.

Boldea „este perfect localizat”,
iar reþinerea lui se poate declanºa oricând
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Alegerile locale: judecăţi simple

Alegerile locale au, de regulă, logica lor,
precumpănitor administrativă. Candidaţii la
funcţiile de primar, preşedinte de consiliu
judeţean, consilier local, respectiv consilier

judeţean expun în
faţa alegătorilor, pe
durata c ampaniei
electorale, ce-au fă-
cut cât s-au aflat în
mandat, dacă se află
într-o asemenea si-
tuaţie, sau ce au de
gând să înfăptuiască
dacă dobândesc sau
redobândesc statutul
de ales local. Referi-
rile sunt exprese, în-
deosebi în privinţa
gestionării banului
public şi al fonduri-
lor europene. Apar-
tenenţa politică a
candidaţilor pare, la
prima vedere,  mai
puţin importantă. Şi

totuşi nu este deloc aşa. Deoarece contează
covârşitor şi formaţiunea politică, detaliu
avut în vedere, căreia îi aparţin candidaţii.
Şi care face investiţia de încredere. Chiar

dacă, după două decenii de democraţie, nu
avem peste tot structuri politice viabile, con-
fuzii majore între PD-L şi USL (PSD-PNL-
PC) nu se întrezăresc. Altceva da. De pildă,
aleşii locali care au candidat în urmă cu pa-
tru ani sub o siglă de partid şi intenţionează
să o facă acum sub o altă siglă, total diferi-
tă. E ceea ce numim traseism politic. Că nu
poţi fi mai breaz înveşmântat altfel, asta nu
se discută. În schimb, în discuţie intră şi o
notă de seriozitate a candidaţilor, mai ales
că uneori se cochetează cu rătăcirea desă-
vârşită. Aproape uluitoare. Timp de 18 ani,
Marian Mihăilică, bărbat încărunţit, în vâr-
stă de 60 de ani, a fost liderul social-demo-
craţilor din Dăbuleni. În mandatul 1996-
2000 a fost primarul localităţii şi apoi vice-
primar în trei rânduri.  Acum a trecut la
PD-L, pentru a deveni candidat la funcţia
de primar, pe motivul că soţia sa a fost an-
gajata OUAI Dăbuleni, condusă de Ciprian
Păsculescu, soţul consilierului judeţean PD-
L Veta Păsculescu. Marian Mihăilică deve-
nind, de puţină vreme, „inspector de zonă
la ANIF Dolj”, instituţie păstorită de Veta

Păsculescu, adversara „de moarte” în cam-
paniile electorale anterioare ale ac estuia,
acum „om de dreapta”. În sc himb, prima-
rul Pleniţei, Mihai Puiu Calafeteanu, după
ce a fost liberal, candidând inclusiv la ale-
gerile parlamentare din partea săgeţii, acum
se vrea UNPR-ist. Aidoma lui Mircea Guţă,
de la Calafat, într-o schimbare la faţă si-
milară. Când poţi fi pes te tot,  contând pe
solidarităţi gregare, hrănite de o emotivita-
te parohială, nu eşti, de fapt, nicăieri, şi
versatilitatea politică are corespondenţă şi
în viaţa de zi cu zi. Oricum, se contează
exces iv pe atmosfera somnolentă, promis-
cuă şi provincială. Iar tumbele ideologice
nu sunt un semn al hărniciei discrete, al
inteligenţei deschise spre lume, al bunei-
cuviinţe, ci doar al vorbelor goale şi proas-
te, al prostiei fudule şi resentimentelor. Re-
venim. Alegerile locale au tâlcul lor, expri-
mat prin judecăţi simple. Cei care aspiră la
statutul de ales local se expun judecăţii pu-
blic e. Cu alte cuvinte, trebuie să aibă unele
calităţi, care îi particularizează. În absenţa
aces tora, pierdere de timp.  Şi de bani.

„Pe 5 mai o să mă lansez oficial
în bătălia pentru câştigarea scau-
nului de primar al Craiovei. Este a
patra campanie pe care o susţin,
sper să fie câştigătoare ca şi cele-
lalte două şi să continuăm proiec-
tele pe care mi le-am propus pen-
tru că municipiul Craiova merită să

devină un oraş european”, a afir-
mat Antonie Solomon, într-o con-
ferinţă de presă, susţinută sâmbă-
tă la sediul de campanie al UNPR
Dolj, din Piaţa Gării.

Solomon a mai spus că doreşte
să câştige cu un vot mai mult faţă
de contracandidatul său şi că o să
aibă o campanie „curată”. „Mai
avem încă o lună şi jumătate până
la campania electorală, dar cam-
pania mea va fi una câştigătoare.
Noi nu ne uităm în curtea celor care
îşi doresc fotoliul de primar, ci doar
în curtea noastră. Vreau să am cu

Solomon a anunţat data la care se va lansa
oficial în cursa pentru Primăria Craiova

Primarul Craiovei, Antonie Solomon, a anunţat,
sâmbătă, că îşi va lansa oficial candidatura la ale-
gerile locale pe data de 5 mai, până atunci urmând
să se stabilească dacă va candida din partea unei
alianţe dintre UNPR şi PD-L sau doar din partea
partidului al cărui membru a devenit. Cu o seară în
urmă, preşedintele  Gabriel Oprea a declarat că

Solomon este un „brand” şi că va câştiga fără emo-
ţii Primăria, dar că se poartă negocieri cu liderii
PD-L Dolj pentru un candidat comun la preşedinţia
Consiliului Judeţean Dolj, mai greu de obţinut. La
conferinţa de presă de a doua zi, preşedintele Cris-
tian Diaconescu a recunoscut că există dificultăţi
de „armonizare” între cele două partide.

un vot mai mult decât adversarul
meu de pe locul al doilea”, a mai
declarat acesta.
Oprea: „Solomon e un “brand”
şi va câştiga fără probleme”

Cu o seară în urmă, din acelaşi
sediu de campanie de la Craiova,

preşedintele UNPR, Ga-
briel Oprea, a spus că An-
tonie Solomon este deja un
„brand” în capitala Olte-
niei, că „este foarte iubit de
c raioveni”, ac es ta fiind
motivul pentru care este
convins că va câştiga ale-
gerile. Mai mult, Oprea a
declarat că este atât de si-
gur de simpatia de care se
bucură actualul primar în-
cât nu va fi influenţat de
sondajele care vor urma în

această perioadă. „Antonie Solo-
mon este favorit şi va câştiga fără
probleme Primăria Craiovei”. În-
trebat dacă victoria lui Antonie
Solomon ar putea fi condiţionată
de o alianţă la nivel local cu PD-L
Dolj – care nu este dorită, în acest
moment, de conducerea organiza-
ţiei –, preşedintele UNPR, Gabriel
Oprea, a răspuns că încă se poar-
tă discuţii pe această temă cu lide-
rii democrat-liberalilor doljeni. În
ac eeaş i seară,  ş i preşedintele
PD-L Dolj, senatorul Radu Bercea-
nu, s-a aflat la Craiova.
Diaconescu: „Cred în sensul
colaborării la nivel naţional,
dar este posibil să existe
şi excepţie”

La c onferinţa de presă de a

doua zi, organizată după reuniu-
nea cu membrii partidului,  la pre-
zidiu s-a aflat, alături de prima-
rul Antonie Solomon, preşedintele
Cristian Diac onescu. Întrebat cu
privire la o posibilă alianţă c u
PD-L-ul ş i la Dolj, aces ta a spus
că nu are un răspuns  categoric
în aces t sens, poziţiile celor două
formaţiuni fiind „greu de armo-
nizat”.  „Nu există un răspuns ca-
tegoric în acest moment într-un
sens sau altul. Noi am lăsat liber-
tatea totală organizaţiilor pentru
a se poziţiona şi ţinem foarte mult
seama de evaluările dânş ilor, dar
până nu parcurgem întregul pro-
ces de dialog la nivel regional.
Sunt s ituaţii în care poziţiile sunt

destul de greu de ar-
monizat,  dar  exis tă
voinţă politic ă la nivel
central pentru o cola-
borare cât se poate de
adec vată,  dar fără a
afec ta me sajul sau
identitatea unuia sau
altuia dintre partide.
Eu cred în sensul c o-
laborării la nivel naţi-
onal, dar  este posibil
să existe şi exc epţie,
însă nu es te nimic
anormal în politica ce
es te cât se poate de
dinamică”, a dec larat
Diaconesc u.

Contracandidatul lui Ion
Prioteasa, dificil de găsit

Vicepreşedintele UNPR, Gheor-
ghe Bică, a declarat, în schimb, că
formaţiunea de la Dolj poartă în
continuare discuţii pentru susţine-
rea unui candidat comun, atât în
ceea ce priveşte Primăria Craiova,
dar în mod special pentru preşedinţia
Consiliului Judeţean Dolj. Potrivit
acestuia, dacă PD-L va accepta o
alianţă, UNPR Dolj propune urmă-
toarea strategie: să vină cu candi-
datul pentru Primăria Craiova, iar
acesta să fie Antonie Solomon, iar
în ceea ce priveşte şefia CJ Dolj
să se meargă pe candidatul propus
de democrat-liberali. “Avem per-
manent discuţii cu PD-L Dolj”, a
spus acesta. Cu o săptămână în
urmă, Antonie Solomon, care a pri-
mit şi funcţia de preşedinte al
UNPR Craiova, a anunţat că parti-
dul pe care îl reprezintă acum ar
avea o listă mare cu pretendenţi
care ar fi dornici să intre în cursa
electorală, dar a refuzat să dea vre-
un nume în acest sens. Uneperiştii
doljeni au recunoscut şi faptul că
e dificil de lansat un candidat pen-
tru CJ Dolj întrucât social-demo-
craţii vin cu un candidat puternic,
actualul preşedinte Ion Prioteasa,
care se bucură de cea mai mare
simpatie în acest moment.

LAURA MOŢÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii luni, 26 martie 2012evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Liniºtea locuitorilor dintr-un
cartier de la marginea Craiovei a
fost tulburatã, sâmbãtã seara, de
o încãierare produsã între doi bãr-
baþi. Cei doi, fostul ºi actualul con-
cubin al unei craiovence, au vrut

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma activitãþilor desfãºu-
rate de poliþiºti de la Serviciului de
Investigaþii Criminale împreunã cu
cei ai Secþiei de Poliþie Ruralã nr.
11 Bechet, în cursul zilei de vineri
s-a reuºit prinderea lui Ovidiu
Apostol, de 30 de ani, din comuna
Sadova. Bãrbatul era dat în urmã-
rire la nivel internaþional, întrucât
autoritãþile judiciare din Germania
au emis împotriva lui mandat eu-
ropean de arestare pentru fraude
bancare comise pe teritoriul aces-
tui stat.

Doljeanul, acuzat de autoritãþile
germane cã ar fi comis fraudele
bancare în perioada 2010-2011, a
fost prezentat procurorilor Secþiei
de urmãrire penalã din cadrul Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel

Week-end “de foc”, la propriu,
pentru pompierii doljeni, care au
fost solicitaþi sã intervinã la nu mai
puþin de 11 incendii de vegetaþie
uscatã pe raza judeþului, fiind
afectatã o suprafaþã totalã de 120
de hectare. Reprezentanþii Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgen-
þã (ISU) Dolj spun cã seceta ºi ne-
glijenþa oamenilor le-au dat serios
de furcã la acest sfârºit de sãptã-
mânã, numãrul incendiilor de ve-
getaþie uscatã fiind din ce în ce
mai mare.

Astfel, numai vineri ºi sâmbãtã,
din cele 14 situaþii de urgenþã la care
au fost solicitaþi pompierii, în 11
cazuri a fost vorba despre incendii
de vegetaþie uscatã, la care au in-
tervenit echipaje de pompieri de la
Detaºamentul 1 Pompieri Craiova,
Detaºamentul 2 Pompieri Craiova,
Secþia Pompieri
Craiova ºi Detaºa-
mentul Pompieri
Calafat. Zonele în
care s-au luptat cu
flãcãrile au fost
atât la marginea
Craiovei, cât ºi în
localitãþile Breasta,
Malu Mare, Rãca-
rii de Sus, Ciuper-
cenii Noi ºi Buco-
vãþ, suprafaþa tota-
lã afectatã fiind de
120 de hectare.

120 de hectare de teren, afectate
de incendiile de vegetaþie

“Incendiile de vegetaþie usca-
tã sunt periculoase pentru cã se
extind repede ºi pot ajunge pânã
la gospodãriile populaþiei. Tocmai
de aceea recomandãm cetãþeni-
lor sã nu utilizeze focul deschis
în locuri cu pericol de incendiu
ºi pe timp de vânt sã nu foloseas-
cã focul deschis la distanþe mai
mici de 10 metri faþã de materia-
le sau substanþe combustibile
(casã, ºurã, depozit de cereale,
pãdure etc.), iar arderea miriºti-
lor, resturilor vegetale, gunoaie-
lor, deºeurilor ºi a altor materiale
de acest gen trebuie fãcutã nu-
mai în locuri special amenajate ºi
dupã ce a fost informat în prea-
labil serviciul privat sau voluntar
pentru situaþii de urgenþã”, a pre-
cizat ofiþerul de presã al ISU Dolj,
mr. Florin Cocoºilã.
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Un doljean dat în urmã-
rire internaþionalã întru-
cât autoritãþile din Ger-
mania au emis pe numele
sãu mandat european de
arestare a fost prins de
poliþiºti la acest sfârºit de
sãptãmânã ºi introdus în
arestul IPJ Dolj. În plus,
poliþiºtii au mai prins alte
patru persoane pe numele
cãrora erau emise mandate
de executare a unor pe-
depse cu închisoarea.

Craiova care l-au reþinut pentru 24
de ore, iar sâmbãtã a fost prezen-
tat judecãtorilor de la Curtea de Apel
Craiova, care au dispus faþã de el
arestarea preventivã în vederea
extrãdãrii.

Tot vineri, lucrãtori ai Formaþi-
unii Investigaþii Criminale Bãileºti
l-au introdus în arest pe Marian
Duþã, de 41 de ani, din Bãileºti, care
a fost condamnat la 1 an ºi 3 luni
închisoare pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de furt calificat, sentinþa
rãmânând definitivã, motiv pentru
care instanþa a emis mandat de
executare a pedepsei pe numele
sãu. În aceeaºi zi a fost prins ºi
Florian Tuþudan, de 31 de ani, din
Craiova, condamnat în baza unei
sentinþe a Judecãtoriei Segarcea la
o pedeapsã de 3 ani închisoare pen-

tru comiterea infracþiunii de viol.
Alþi doi urmãriþi au ajuns dupã

gratii în cursul zilei de sâmbãtã. Este
vorba despre Florian Cîþã, de 34 de
ani, din municipiul Bãileºti, pe nu-
mele cãruia era emis mandat de
executare a pedepsei privative de
libertate întrucât fusese condamnat
la 1 an ºi 6 luni pentru furt calificat,
ºi Petriºor Gîrleanu, de 33 de ani,
tot din Bãileºti, condamnat la 1 an
ºi 6 luni de închisoare pentru comi-
terea infracþiunii de furt calificat.

Cei patru doljeni pe numele cã-
rora erau emise mandate de execu-
tare a pedepselor vor ajunge în pe-
nitenciar pentru a-ºi ispãºi condam-
nãrile, iar bãrbatul solicitat de auto-
ritãþile din Germania rãmâne în ares-
tul IPJ Dolj pânã la finalizarea for-
malitãþilor necesare extrãdãrii sale.

Doi bãrbaþi au ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, în noap-

tea de sâmbãtã spre duminicã, dupã ce s-au
încãierat, într-o locuinþã de la ieºirea din Cra-
iova. În timpul scandalului, unul dintre ei a
fost înjunghiat în zona toracicã de iubitul fos-

tei sale concubine, pe care l-a gãsit în locuin-
þa acesteia. Poliþiºtii au întocmit în acest caz
dosar penal pentru vãtãmare corporalã, iar în
funcþie de evoluþia stãrii de sãnãtate a bãrba-
tului înjunghiat ºi de raportul medicilor legiºti
încadrarea juridicã a faptei se poate schimba.

probabil sã-ºi arate “muºchii”, dupã
ce s-au întâlnit în locuinþa femeii.
Aceasta ºi-a luat copilul în braþe ºi
a fugit la vecini, de unde a sunat la
Poliþie, cerând ajutor.

Potrivit reprezentanþilor IPJ

Dolj, Jenifer Botea, de 37 de ani,
care locuieºte pe strada “Drumul
Muntenilor” din Craiova, a apelat
numãrul de urgenþã 112, sâmbãtã
seara, în jurul orei 22.00, anun-
þând faptul cã, în timp ce se afla
la locuinþa sa, împreunã cu con-
cubinul ei, Petre Popescu, de 38
de ani, s-a trezit la uºã cu fostul
concubin, Cãtãlin Bîzdoacã, de 34
de ani, din Craiova. Femeia a po-
vestit cã “fostul” ºtia cã fetiþa lor,
în vârstã de 4 ani, era bolnavã ºi a
vrut sã o vadã, însã discuþiile au
început în momentul când acesta
i-a cerut sã-i restituie autoturismul
pe care îl deþin în comun. De fapt
scandalul a izbucnit în momentul
în care Bîzdoacã a dat cu ochii de
actualul concubin al femeii, lucru
ce l-a înfuriat, aºa cã a cerut ma-
ºina. ªi cum nici Popescu nu s-a
lãsat mai prejos de la ceartã cei doi
au ajuns la bãtaie. În timpul încãie-
rãrii cei doi s-au lovit reciproc, iar
la un moment dat actualul concu-
bin, Petre Popescu, a pus mâna pe

un cuþit cu care i-a aplicat o lovi-
turã serioasã lui Bîzdoacã în zona
toracicã. În timpul altercaþiei, fe-
meia ºi-a luat copilul în braþe ºi a

fugit la vecini, de unde a sunat pe
112. Mai multe echipaje de poliþiºti
ºi o autospecialã SMURD din ca-
drul ISU Dolj au ajuns la locuinþa
femeii, unde au fost gãsiþi cei doi
“cocoºi”, dupã ce au primit îngri-

jiri medicale ambii fiind transpor-
taþi la Unitatea de Primiri Urgenþe
a Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova.

La faþa locului a ajuns ºi co-
mandantul Poliþiei municipiului
Craiova, comisar-ºef Mauriciu
Popa, care a precizat cã “între cei
doi bãrbaþi a avut loc o altercaþie.
Unul dintre ei a fost înjunghiat, iar
celãlalt are rãni uºoare. În funcþie
de zilele de îngrijiri medicale ur-
meazã sã se încadreze fapta”. Oa-
menii legii au ridicat cuþitul dupã
efectuarea cercetãrii la faþa locu-
lui ºi au întocmit în cauzã dosar
penal sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de vãtãmare corporalã.
Cercetãrile în cauzã continuã însã,
fiind aºteptat raportul medicilor
legiºti cu privire la gravitatea rãnii

suferite de Bîzdoacã ºi numãrul zi-
lelor de îngrijiri medicale necesare
pentru vindecare, în funcþie de care
se poate schimba încadrarea juri-
dicã a faptei, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Petre Popescu
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În cursul anului trecut s-au re-
alizat o serie de investiţii importante
în toate domeniile de activitate, de
la asfaltarea unor străzi şi drumuri
comunale,  introduc erea gazelor
naturale, modernizarea iluminatu-
lui public, construirea de parcări
şi alei pietonale, alimentarea cu apă
până la dezvoltarea fenomenului
cultural-artistic prin crearea unei
tradiţii, încă din 2009, ca pe 1 Mai
să se sărbătorească Ziua Comunei
Brădeşti. “ 2011 a fost un an bun,
cu multe realizări, chiar pe fondul
crizei economice care afectează
întreaga comunitate. Gestionarea
efic ientă şi cumpătată a banului
public, direcţionarea responsabilă
a fondurilor către rezolvarea pro-
blemelor cetăţenilor au fost premi-
sele care au stat la baza tuturor in-
vestiţiilor iniţiate pe raza comunei
Brădeşti. Astfel, au fost realizate
lucrări de infrastructură prin asfal-
tarea unor străzi din satul Brădeşti,
a fost continuată şi finalizată ali-
mentarea cu apă în satele Răcarii
de Jos şi Tatomireşti, a fost finali-
zată lucrarea de introducere a ga-
zelor naturale, au fost executate
lucrări de reabilitare la sediul Pri-
măriei Brădeşti, au fost amenajate
parcări şi alei pietonale atât la Pri-

mărie, cât şi la Biserica Răcarii de
Jos, precum şi alte lucrări care au
dus la schimbarea imaginii comu-
nei Brădeşti şi la crearea unui plus
de bunăstare cetăţenilor. De ase-
menea, în anul 2010 am finalizat
lucrările la reţeaua de alimentare cu
gaze, lucrări începute în iunie
2009, pe o distanţă de 26 de kilo-
metri, pentru care am primit de la
Consiliul Judeţean Dolj suma de 3
miliarde lei vechi. În ceea ce pri-
veşte reţeaua de alimentare cu apă,
15 kilometri au fost finalizaţi în
Brădeştii din Faţă, iar în 2011 lu-
crările au continuat la alţi 30 de

Aflată la numai 30 de kilometri de mu-
nicipiul Craiova, localitatea Brădeşti este,
fără îndoială, una dintre cele mai dezvol-
tate din nordul judeţului Dolj şi face par-
te din categoria comunelor mari, care, în
ultimii ani, au fost conduse de adminis-
traţii competente. De patru ani comuna a
cunoscut un puternic grad de dezvoltare,
ceea ce o aduce tot mai mult spre statutul
de aşezare urbană. Principalele ocupaţii

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI şi MARIN TURCITU

Primarul localităţii Brădeşti, Ionel Răcăreanu:
 “Reuşesc să mă ocup de toate aspectele care ţin de viaţa comu-

nităţii. Au fost şi vor fi sprijinite activităţile  economice şi domenii
precum social, religios, cultural-sportiv, educaţional şi de sănăta-
te, fiind în permanent dialog cu oamenii şi conştient de probleme-
le lor, încerc să aduc mulţumire tuturor categoriilor de locuitori
din cele cinci sate ale comunei. Nu pot să spun că am avut parte
de un mandat uşor din cauza crizei economice pe care o traversea-
ză ţara noastră. A fost greu, dar cu sprijinul şi încrederea acordată
de comunitate am reuşit”.

ale localnicilor sunt agricultura şi creş-
terea animalelor, preocupări specifice mai
ales celor de vârsta a doua şi a treia. Deşi
ne aflăm într-o perioadă grea, în care cri-
za economică a afectat toate domeniile de
dezvoltare, primarul Ion Răcăreanu şi
echipa de la Primăria Brădeşti, pe care o
conduce, s-au zbătut să realizeze cât mai
multe obiective pentru a aduce localita-
tea la standarde europene.

kilometri pentru a acoperi şi satele
adiacente. Am realizat acest pro-
iect din fonduri proprii şi din bu-
getul Consiliului Judeţean Dolj”, a
declarat primarul din Brădeşti, Io-
nel Răcăreanu.
 “Eşti calificat, devii angajat” –
o şansă pentru tinerii din Brădeşti

În ceea ce priveşte tânăra ge-
neraţie, cei mai mulţi au ales să ple-
ce în străinătate, sperând la o viaţă
mai bună. Însă şi aici, lucrurile par
să se îndrepte, toate eforturile ad-

ministraţiei locale având drept ţin-
tă atragerea investitorilor în zonă
şi crearea de locuri de muncă. Iar
pentru asta se lucrează intens şi la
proiectele de dezvoltare, pentru a
asigura oamenilor condiţii de trai
cât mai bune. La începutul acestui
an, Primăria comunei Brădeşti a
devenit partener în Proiectul cofi-
nanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Secto-
rial Dezvoltarea Resurselor umane
2007-2013 POSDRU/110/5.2/G/
87564 “Eşti calificat, devii anga-
jat” alături de Casa de Cultură
„Traian Demetrescu” din Craiova,

Asociaţia Centrul de Resurse şi
Formare în Profesiuni Sociale
(CRFPS) “PRO VOCAŢIE”. Prin
intermediul acestui proiect, brădeş-
tenii vor avea oportunitatea să par-
ticipe la cursuri gratuite de califi-
care în meseriile cerute pe piaţa
muncii. “Administraţia locală Bră-
deşti a mai accesat în timp câteva
proiecte europene, tocmai din do-
rinţa de a dezvolta şi a duce la stan-
darde c ât mai înalte localitatea.
Acest proiect este binevenit mai
ales pentru că în Brădeşti sunt
foarte mulţi tineri care îşi doresc
să se califice în meserii de bază.
Sunt convins că proiectul va trezi
şi interesul locuitorilor din locali-
tăţile învecinate”, a mai precizat
Ionel Răcăreanu.

De asemenea, Primăria Comu-
nei Brădeşti a semnat un acord de
parteneriat în cadrul proiectului
“CeResAR – Centru de Resurse
pentru afaceri Rurale”, proiect co-
finanţat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Investiţiile continuă şi în 2012

S-a muncit mult în 2011, iar edilul
de la Brădeşti nu se lasă nici în 2012,
când şi-a propus să ţină stacheta
ridicată. Ionel Răcăreanu a precizat
că prioritate au proiectele începute
în cursul anului trecut, obiective
care se derulează pe parcursul mai
multor ani, însă asta nu înseamnă
că nu vor fi demarate şi alte inves-
tiţii care să îmbunătăţească viaţa
comunităţii. Printre proiectele care
vor fi finalizate anul acesta se nu-
mără asfaltarea străzilor din satele
aparţinătoare comunei, extinderea
reţelei de iluminat public, introdu-
cerea apei în satul Brădeştii Bătrâni,
asfaltarea tuturor drumurilor comu-
nale. “Sunt numai câteva dintre lu-
crările care se află în curs de exe-
cutare în comuna noastră, pentru

că proiec tele şi ambiţiile noastre
pentru viitor sunt mari. Ne străduim
prin ceea ce facem să le asigurăm
oamenilor din comuna noastră o
viaţă mai bună şi să transformăm
comuna într-o localitate europeană”.

Cât despre planurile de viitor pe
care le are, primarul Ionel Răcă-
reanu spune că în acest an întrea-
ga sa activitate se va baza pe lu-
crări de modernizare, dar şi pe spri-
jinirea economiei comunei prin re-
alizarea unor investiţii care să le
permită celor care investesc în lo-
calitate să beneficieze de toate con-
diţiile pentru a desfăşura activităţi

economice care aduc bani la bu-
getul local. “Când am preluat func-
ţia de primar, în anul 2008, am ela-
borat o strategie de dezvoltare du-
rabilă pe o perioadă de cinci ani,
cu obiective precise, pe care într-
o foarte mare măsură le-am reali-
zat. Nu sunt lucruri măreţe, ci lu-
cruri absolut normale în vremurile
pe care le trăim. Este absolut nor-
mal ca o comună aflată atât de
aproape de municipiul Craiova să
beneficieze de toate condiţiile de
trai care se găsesc în localităţile
urbane”, a conchis primarul loca-
lităţii Brădeşti, Ionel Răcăreanu.

Proiectele de dezvoltare,
un lucru firesc în localitatea Brădeşti
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Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia a or-
ganizat, la finele sãptãmânii tre-
cute, o „Caravanã de prezen-
tare a stadiului de implemen-
tare ºi finalizare a proiectelor”,
care a poposit pentru primã oarã
în judeþul Vâlcea. „Este un eve-
niment dedicat presei regionale.
Vom avea, astfel, ocazia sã ana-
lizãm stadiul proiectelor din dome-
niul turismului. Înþelegând impor-
tanþa presei în informarea corec-
tã a publicului larg privind inves-
tiþiile realizate prin Programul
Operaþional Regional, Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã

Sud-Vest Oltenia a organizat as-
tãzi (n.r. – vineri, 23 martie) o vi-
zitã la proiectele aflate în imple-
mentare. Scopul acestei acþiuni
constã în promovarea rezultate-
lor concrete ale proiectelor finan-
þate prin POR în regiunea Sud-
Vest Oltenia, dar ºi cunoaºterea
principalilor actori implicaþi în ges-
tionarea ºi implementarea aces-
tora. Participanþilor la acest eve-
niment, reprezentanþii mass-me-
dia localã ºi regionalã, li se vor
prezenta rezultate ale proiectelor
implementate în judeþul Vâlcea ºi
vor fi invitaþi sã viziteze locaþiile
unor proiecte reprezentative, în
special ale celor care contribuie
la dezvoltarea turismului”, a pre-
cizat Marilena Bogheanu, di-
rector ADR SV Oltenia, cu oca-
zia acestui eveniment.

872 de aplicaþii depuse
la nivel regional

Din cele 872 de aplicaþii de-
puse la nivel regional, 181 sunt
din judeþul Vâlcea. Au fost con-
tractate la nivel regional 338 de
proiecte, prin care se solicitã
peste 500 de milioane de euro,
din care 74 de proiecte, care în-
sumeazã în jur de 84 de milioa-
ne de euro, se vor implementa
în judeþul Vâlcea, acoperind toa-
te domeniile de intervenþie pe
POR. De exemplu, în municipiul
Rm.Vâlcea au fost contractate
ºapte proiecte. Cu aceastã oca-
zie au fost vizitate douã din
acestea: << Pod peste râul
Olãneºti în prelungirea stra-
da “Carol I” inclusiv legãtu-
rile cu Calea Traian ºi stra-
da, “Morilor”>> ºi „Extinde-
re ºi modernizare sistem de

supraveghere video cu dispe-
cerat, pe linia siguranþei pu-
blice ºi prevenirea criminali-
tãþii, la nivelul municipiului
Rm.Vâlcea”. Primul proiect are
o valoare totalã de peste 13 mili-
oane de RON, din care aproape
11 milioane finanþare eligibilã, iar
în jur de 2 milioane de la bugetul
naþional. Se urmãreºte prin con-
struirea acestui pod o îmbunãtã-
þire a fluenþei circulaþiei, creºte-
rea gradului de siguranþã rutierã
ºi facilitarea accesului pietonilor
ºi autovehiculelor cãtre zonele de
interes. Podul va avea o lungi-
me de 76 de metri.

În ceea ce priveºte al doilea
proiect, valoarea totalã depãºeº-
te 3,5 milioane de RON, din care
peste 2,6 milioane este finanþare
eligibilã ºi în jur de 450.000 RON,
bani de la bugetul naþional. Ob-
iectivul specific  al acestui pro-
iect constã în creºterea gradului
de siguranþã în municipiul Rm.
Vâlcea începând cu anul 2010,
prin extinderea ºi asigurarea func-

þionalitãþii sistemelor de suprave-
ghere video pe principalele arte-
re din oraº, în vederea prevenirii
ºi reducerii unor fenomene noci-
ve precum criminalitatea ºi in-
fracþionalitatea juvenilã.

Strategie de dezvoltare
economico-socialã

Proiectele aflate în implemen-
tare la nivelul fiecãrei autoritãþi
publice locale din judeþul Vâlcea
au fost prezentate de preºedinte-

le CJ Vâlcea – Ion Cîlea; prima-
rul municipiului Drãgãºani – Cris-
tian Nedelcu; primarul oraºului
Cãlimãneºti – Ilie Amuzan;  Mi-
hai Mateescu – primarul oraºului
Govora; Robert Adrian Schell –
primarul comunei  Brezoi ºi, nu în
ultimul rând, Gheorghe Ciucã –
primarul oraºului Olãneºti.

„Nu în mod întâmplãtor ADR
SV Oltenia a decis ca aceastã
caravanã sã poposeascã prima
oarã în judeþul Vâlcea. Explica-
þia este aceea cã în acest judeþ
sunt cele mai multe proiecte pe
turism. Totodatã, la nivelul jude-
þului Vâlcea s-a creionat ºi o stra-
tegie de dezvoltare economico-
socialã, dar ºi o strategie de dez-
voltare a turismului. Pentru atin-
gerea tuturor acestor þinte, un
avantaj deosebit l-am avut ca
urmare a acestor proiecte imple-
mentate prin Programul Opera-
þional Regional. Am avut în
doamna director Marilena Bo-
gheanu un sprijin evident, care
s-a implicat foarte mult, ca ºi cum

ar fi fãcut parte din conducerea
CJ Vâlcea. A venit cu idei foar-
te multe ºi ne-a stimulat în toate
iniþiativele noastre”, a precizat
Ion Cîlea, preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Vâlcea.

Palace Govora SPA – investiþie
de peste 17 milioane de RON
Caravana a poposit ºi în staþi-

unea Govora, la scurt timp dupã
ce au fost vizitate cele douã ºan-
tiere menþionate mai sus, din mu-

nicipiul Rm.Vâlcea. „Palace
Govora SPA – Servicii cazare,
promovare ºi dezvoltare tu-
rism balnear, agrement turis-
tic” este unul dintre proiectele
de mare succes din zonã, fiind
implementat cu fonduri europe-

ne. Valoarea totalã a proiectului
se ridicã la aproximativ 17 mili-
oane de lei, din care valoarea eli-

gibilã, 12 milioane. Contribuþia
beneficiarului se ridicã de aceas-
tã datã la suma de aproximativ
5 milioane de lei.

Obiectivul specific al proiec-
tului constã în îmbunãtãþirea ca-
litãþii infrastructurii turistice de
cazare ºi a serviciilor conexe din
cadrul hotelului Palace, fiind co-
tat ca monument istoric de cate-
goria B, în contextul creãrii de
noi locuri de muncã ºi îmbunãtã-
þirea gradului de atractivitate a
regiunii ca urmare a modernizã-
rii ºi extinderii infrastructurii de
cazare ºi a utilitãþilor conexe în
vederea clasificãrii hotelului la
categoria 4 stele, pe de o parte.
Iar pe de altã parte, moderniza-
rea bazei de tratament ºi reabili-
tãrii rezervorului de apã minera-
lã ºi, nu în ultimul rând, amena-
jarea unei baze de agrement.

Cel de-al doilea proiect,
„Reabilitarea infrastructurii
turistice a staþiunii balneare
Bãile Govora”, are ca solicitant
Consiliul Local Bãile Govora.
Valoarea se ridicã la peste 27 de
milioane de lei, din care contri-
buþia beneficiarului va fi de
455.540 de lei.

Fonduri europene pentru dezvoltarea turismului balnearFonduri europene pentru dezvoltarea turismului balnearFonduri europene pentru dezvoltarea turismului balnearFonduri europene pentru dezvoltarea turismului balnearFonduri europene pentru dezvoltarea turismului balnear
Prin Programul Operaþional Regional,

Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia: „Am or-
ganizat aceastã acþiune pentru ca prin intermediul mass-media
regionalã sã prezentãm investiþiile realizate prin Programul Ope-
raþional Regional. Proiectele contractate ºi cele aflate în etapa
de precontractare acoperã domenii diverse, precum dezvoltarea
oraºelor, infrastructura urbanã, de sãnãtate, de servicii publice,
de învãþãmânt, dar ºi dezvoltarea durabilã a turismului în judeþul
Vâlcea, dând posibilitatea principalelor investiþii la dezvoltarea
echilibratã a regiunii. Participanþii la întâlnire au avut, astfel, opor-
tunitatea de a discuta cu pãrþile implicate în derularea unui pro-
iect finanþat cu fonduri nerambursabile, punându-se în discuþie
avantajele accesãrii acestor fonduri, dar ºi problemele întâmpi-
nate ºi soluþiile acestora. Astfel de evenimente vor fi organizate
în toate cele cinci judeþe ale regiunii în urmãtoarea perioadã”.



cuvântul libertãþii /7luni, 26 martie 2012
actualitate

 „Aici, la Dãbuleni, PSD, eu
personal, Biroul Permanent Jude-
þean, Comitetul Executiv Judeþean
avem doar o singurã alegere: Ni-
colae Drãgoi. Vã spun cu toatã
prietenia ºi vã adresez rugãmintea
sã oferim tot ajutorul nostru pen-
tru ca Nicolae Drãgoi sã câºtige
un nou mandat de primar al Dã-
buleniului. De primarul din Dãbu-
leni mã leagã o foarte strânsã prie-
tenie. Ne-am dat mâna pentru a
face împreunã proiecte pentru Dã-
buleni. Am reuºit sã realizãm in-

vestiþii de modernizarea ºi reabili-
tarea  Spitalului din Dãbuleni. Ne-
am bãtut foarte tare ca acest spi-
tal sã nu fie transformat în vreo
anexã a Spitalului din Segarcea.
Ne spuneau de la Bucureºti cã este
insuficient înzestrat, aºa cã am
alocat bani pentru dotare ºi pen-
tru reabilitarea unor secþii. Tot aici
s-a fãcut o salã de sport frumoa-
sã, cum nici în Craiova nu se prea
vede. S-au reabilitat drumuri, iar
ªcoala Generalã nr. 1 a fost mo-
dernizatã dupã standarde europe-

ne”, a spus Ion Prioteasa.

„Pe oamenii din Dãbuleni
îi caracterizeazã un lucru

deosebit: munca”
Liderul social-democraþilor

doljeni a mai spus cã Nicolae
Drãgoi trebuie reales pentru cã
trebuie sã implementeze proiec-
tele pe care le are în derulare în
oraºul Dãbuleni: „Avem proiecte
care se aflã în derulare ºi pe care
primarul Nicolae Drãgoi trebuie
sã le ducã la bun sfârºit în man-
datul urmãtor. Un exemplu este
sistemul de alimentare cu apã.
Împreunã am reuºit sã aducem
aproape 10 milioane de euro.
Dupã ce vom vedea acest obiec-
tiv realizat o sã trecem la faza a
doua, la canalizare, la epurare de
apã ºi la extinderea sistemului de
apã. Pe oamenii din Dãbuleni îi
caracterizeazã un lucru deosebit:
munca. Dãbuleniul este locul
unde nu prea gãseºti vreo palmã
de pãmânt care sã nu fie lucratã.
De aceea cred cu tãrie cã aveþi
nevoie în continuare de un pri-

mar care nu fuge de muncã, un
om care a dovedit prin ceea ce a
fãcut Dãbuleni cã mai meritã un
mandat. Ne dorim din tot sufle-
tul sã avem un scor foarte bun la
alegerile locale din luna iunie,
pentru ca sã punem piciorul în
prag la alegerile din toamnã. Sã
avem în toamnã un rezultat cum
nu am avut niciodatã ºi sã avem
posibilitatea de a merge cu frun-
tea sus”.

  „Vom fi împreunã
la Dãbuleni pentru a obþine

cel mai bun scor”
La rândul sãu, deputatul PSD

Ion Cãlin a afirmat cã „PSD a cres-

cut constant în ultimii ani în Dã-
buleni. De la 2.000 de voturi, atât
cât PSD obþinea la începuturi la
Dãbuleni, la ultimele alegeri am reu-
ºit sã aducem 5.578 de voturi. O
adevãratã performanþã. Acesta este
nivelul de la care trebuie sã ne ra-
portãm. Asta este echipa de la Dã-
buleni. Nu cred ca în ultimii zece
ani sã nu fi fost în ziua alegerilor la
Dãbuleni, aproape de dumneavoas-
trã. Aºa voi face ºi în acest an. Vom
fi împreunã la Dãbuleni pentru a
obþine cel mai bun scor ºi astfel sã
câºtigãm Primãria, preºedinþia Con-
siliului Judeþean, iar în toamnã sã
aducem un Guvern USL”.

MARIN TURCITU

Primarul oraºului Dãbuleni, Nicolae Drã-
goi, a fost ales, vineri seara, preºedinte al
organizaþiei locale a PSD, în cadrul Confe-
rinþei de alegeri a organizaþiei locale la
care au participat 150 de delegaþi. Preºe-

dintele PSD Dolj, Ion Prioteasa, prezent la
eveniment, a anunþat cã Nicolae Drãgoi pri-
meºte sprijinul conducerii organizaþiei ju-
deþene pentru a candida la un nou mandat
de primar al oraºului Dãbuleni.

Chiar dacã propunerea este încã în faza
de dezbatere publicã, medicii de familie dol-
jeni se declarã mulþumiþi de aceastã iniþiati-
vã ºi sperã ca proiectul sã se extindã ºi la
pacienþii care nu au afecþiuni cronice. Asta
în condiþiile în care, þinând cont de restric-
þiile privind numãrul de consultaþii acorda-
te în cabinetele medicilor de familie, în
medie, un doctor nu poate oferi, în con-
tract cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate, mai
mult de 20 de consultaþii pe zi.

„Încã nu au fost legiferate aceste modi-
ficãri, însã noi sperãm sã nu-i vizeze decât
pe cei cu boli cronice, aºa cum se preconi-
za iniþial. Noi sperãm ca de proiect sã poa-
tã beneficia ºi pacienþii de la numãrul 21 în
sus. Cei care vin în afara programului de
cinci ore, chiar dacã trebuie sã plãteascã o
taxã, ar trebui totuºi sã beneficieze de ori-
ce act pe care considerãm cã este necesar
sã-l dãm în contract cu Casa de Asigurãri

de Sãnãtate. Adicã reþete compensate, nu
doar pentru cronici, ºi bilete de trimitere ºi
cãtre ambulatoriu, ºi cãtre spital, ºi cãtre
laborator. Sperãm ca acest proiect sã fie
legiferat”, a explicat dr. Mirela Profir, pre-
ºedinte al Societãþii Naþionale de Medicina
Familiei, filiala Dolj.

Pânã acum pacienþii
erau obligaþi sã plãteascã

Pânã acum, bolnavii cronic care, dintr-
un motiv sau altul, nu reuºeau sã ajungã la
cabinetul medicului de familie atunci când
erau programaþi ºi refuzau reprogramarea
din diverse raþiuni erau obligaþi sã plãteascã
contravaloarea serviciilor medicale ºi nu
puteau beneficia de eliberarea de acte medi-
cale în regim compensat. Legislaþia ar urma
însã sã fie modificatã astfel încât pacienþii
cronic sã poatã beneficia de medicamente
compensate chiar în lipsa unei programãri.

În acest sens, Ordinul privind modifi-
carea ºi completarea Ordinului ministru-
lui Sãnãtãþii ºi al preºedintelui Casei Naþi-
onale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.723/
950/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2012 a
Contractului-cadru privind condiþiile acor-
dãrii asistenþei medicale în cadrul siste-
mului de asigurãri sociale de sãnãtate pen-
tru anii 2011-2012 se aflã în dezbatere
publicã, pe pagina de web www.cnas-
.ro. Mãsura va fi aplicatã dupã publica-
rea actului normativ în Monitorul Oficial.

RADU ILICEANU

Bolnavii cronic vor beneficia de reþete compensate în cabinetele me-
dicilor de familie, chiar dacã solicitã eliberarea de prescripþii medicale în
afara orelor de program. O modificare legislativã în acest sens ar urma
sã fie operatã în condiþiile în care, pânã în prezent, mulþi dintre pacienþi
erau nevoiþi sã se înscrie pe liste de aºteptare.

Bolnavii cronic vor primi
reþete fãrã programare

Douã zile din luna martie, respectiv 14 ºi
15, s-a desfãºurat în þarã Campania Naþiona-
lã privind identificarea ºi combaterea cazuri-
lor de muncã nedeclaratã, precum ºi verifi-
carea modului în care se respectã prevederi-
le legale de sãnãtate ºi securitate în muncã
pentru lucrãtorii din cadrul unitãþilor care au
ca obiect de activitate fabricarea produselor
de brutãrie ºi a produselor fãinoase. Practic,
acþiunea a vizat activitatea desfãºuratã de sa-
lariaþi în schimbul al III-lea de muncã, mai
exact în intervalul orar 22.00 –6.00.

Sancþiuni pecuniare de 70.000 de lei
pentru munca la negru

În Dolj, reprezentanþii Inspectoratului Teri-
torial de Muncã (ITM) Dolj au controlat 24 de
angajatori, dintre care 17 au fost sancþionaþi
pentru neconformitãþi. “Inspectorii de muncã
au dispus 72 de mãsuri de remediere ºi au apli-
cat 27 de sancþiuni, dintre care cinci amenzi
pentru muncã nedeclaratã, douã amenzi pen-
tru încãlcarea condiþiilor de muncã pe timp de
noapte, o amendã pentru neacordarea repau-
sului sãptãmânal, precum ºi 19 avertismente.
Valoarea totalã a amenzilor s-a ridicat la 76.000
de lei”, a precizat inspectorul-ºef al ITM Dolj,
Cãtãlin Mohora. Potrivit acestuia, din amen-
da pecuniarã de 76.000 de lei, 70.000 de lei au
reprezentat sancþiunile aplicate pentru munca
nedeclaratã, depusã de ºapte persoane, dintre
care trei femei.

O propunere de urmãrire penalã
Conform raportului de activitate întocmit

de Departamentul Relaþii de Muncã (RM)

din cadrul aceleiaºi instituþii, în perioada 1-
20 martie au fost efectuate 120 de controa-
le. “Ca urmare, au fost constatate 418  defi-
cienþe, pentru remedierea cãrora au fost dis-
puse mãsuri cu termene precise de realiza-
re. Pentru încãlcarea dispoziþiilor legale din
domeniul relaþiilor de muncã au fost sancþi-
onaþi contravenþional 77 de angajatori, cã-
rora le-au fost aplicate 120 de sancþiuni, din
care 33 de amenzi, în cuantum de 472.000
de lei”, a declarat Cãtãlin Mohora, care a
mai precizat cã 48 de persoane au fost de-

pistate cã lucrau fãrã sã aibã întocmite con-
tracte individuale de muncã în formã scri-
sã, iar pe numele unuia dintre angajatori a
fost propusã urmãrirea penalã. “Au fost
sancþionaþi contravenþional 25 de angajatori
cu amenzi de 410.000 de lei, ºi existã ºi o
propunere de dosar penal”, a conchis direc-
torul Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

27 de angajatori din sectorul panificaþiei, de pe raza judeþului Dolj, au
fost verificaþi de inspectorii de muncã. Controlul a vizat respectarea pre-
vederilor legale privind munca pe timp de noapte. În urma acþiunii, agen-
þii economici au fost amendaþi cu 76.000 de lei.

Tura a III-a, de noapte, luatã
la puricat de inspectorii de muncã
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Din acest an ºcolar, concursu-
rile pentru ocuparea catedrelor ti-
tularizabile sau de suplinire se des-
fãºoarã direct la nivelul unitãþilor
de învãþãmânt, care au dreptul sã
organizeze probele individual sau
la nivelul de consorþii ºcolare sau
prin asociere temporarã. Decizii-
le se transmit în aceastã sãptãmâ-

nã la Inspectoratului ªcolar Jude-
þean. În schimb, proba scrisã se
va derula în aceeaºi zi la toate cen-
trele ºcolare.
Înscrierile vor începe
pe 2 aprilie

Lista posturilor pentru con-
curs va fi afiºatã pe 30 martie.

Înscrierile pentru susþinerea pro-
belor de ocupare a posturilor di-
dactice vacante sau rezervate se
vor face la nivelul ºcolilor sau
al consorþiilor în perioada 2-12
aprilie. Candidaþii vor fi înregis-
traþi în aplicaþia online Titulari-
zare 2012, care conþine opþiuni-
le angajare prin concurs pe pe-
rioadã nedeterminatã, angajare
prin concurs pe perioadã deter-
minatã, repartizare în baza re-
zultatelor obþinute la probele
scrise din iulie 2011 sau iulie
2010. Dupã înscrieri, conform
Metodologiei-cadru privind mo-
bilitatea personalului didactic din
învãþãmântul preuniversitar în
anul ºcolar 2012-2013, va urma
validarea fiºelor de înscriere în
perioada 20-28 aprilie a.c. Fiind
o singurã zi în care se va susþi-
ne proba scrisã, nu este posibilã
înscrierea în mai multe centre ºi
pe mai multe posturi.

Candidaþii vor trece
prin exerciþiul didactic

Pânã la organizarea concursu-
lui, candidaþii vor derula o orã de
predare la clasã cu inspecþie ºi,
în funcþie de fiºa postului, vor
susþine ºi o probã practicã sau
oralã.  Comisia de organizare ºi
desfãºurare a concursului din fie-
care unitate de învãþãmânt, con-
sorþiu sau centru întocmeºte ºi
afiºeazã graficul desfãºurãrii pro-
belor practice sau orale în profi-
lul postului ºi a inspecþiilor spe-
ciale la clasã, pânã pe data de 30
aprilie 2012. Conform metodolo-
giei, aceste probe se vor derula
în intervalul 2 mai – 8 iunie 2012.

 2 august – probã scrisã în toate
centrele de concurs

Proba scrisã se va derula în
toate centrele de examen pe 2
august. Pe toatã durata aceste-
ia, la centrele de examen se va
asigura prezenþa personalului
medical, precum ºi a jandarmi-
lor pentru pãstrarea ordinii pu-
blice. Repartizarea pe post se va
face, la centrele de concurs, în
perioada 10-16 august a.c. Po-
trivit conducerii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, posturile
care rãmân neocupate vor fi
scoase în ºedinþa publicã din 30
august a.c.

CARMEN RUSAN

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului a transmis
în teritoriu primele informãri pri-
vind organizarea ºi desfãºurarea
concursului de ocupare a posturilor

didactice vacante sau rezervate din
cadrul unitãþilor ºcolare. Dupã noi-
le reguli, înregistrarea candidaþilor
va debuta chiar de la începutul lunii
viitoare.

Municipiul Bãileºti a gãzduit, sâmbãtã,
la sediul Liceului „Mihai Viteazul”, cea de
a IX-a ediþie a Concursului Interjudeþean
de Matematicã „Sfera”. În competiþie s-
au înscris 302 elevi, de la clase de nivel
primar, gimnazial ºi liceal pânã la clasa a
X-a, din judeþele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea ºi
Mehedinþi. La aceastã ediþie au participat
ºi elevii din Vidin (Bulgaria).

Concursul, sprijinit de Primãria muni-
cipiului Bãileºti, s-a bucurat  de înaltul gir
al Facultãþii de Matematicã-Informaticã din
Craiova – reprezentatã de prof. univ. dr.
George Vraciu, în calitate de preºedinte al
concursului – ºi al Societãþii de ªtiinþe Ma-
tematice din România, instituþie reprezen-
tatã de prof. Alexandru Popescu Zorica ºi
conf. univ. dr. Andrei Vernescu. Elevii cu
cel mai mare punctaj au fost premiaþi de
organizatori. „45 de elevi s-au clasat pe
primele trei locuri ºi au fost recompensaþi
ºi cu premii în bani”, a precizat profeso-

Fundaþia World Vision România sprijinã în
continuare tinerii cu nevoi speciale, cu sco-
pul de a le spori ºansele de incluziune socialã
ºi, ulterior, chiar de integrare pe piaþa forþei
de muncã. Sub sloganul „O uºã deschisã spre
educaþie”, reprezentanþii organizaþiei neguver-
namentale deruleazã o campanie de informa-
re ºi educare cu privire la drepturile tinerilor
ºi copiilor cu dizabilitãþi fizice, psihice sau
sociale. Dialogul ºi apropierea dintre elevi,
cadre didactice ºi pãrinþii copiilor cu nevoi
speciale este esenþialã pentru integrarea aces-
tora în învãþãmântul de masã, susþin membrii
organizaþiei, ºi constituie un drept fundamental
al acestei categorii. „Activitãþile din cadrul
Centrului multifuncþional au ajutat-o pe fiica

Bãileºtiul, centru de concurs
pentru matematicieni

rul Gabriel Tica. Pentru primul loc elevii
au fost recompensaþi cu 40 de lei, pentru
locul al II-lea – 30 de lei, iar pentru locul
al III-lea – 20 de lei.

11 elevi au obþinut punctaj maxim
11 elevi au reuºit sã obþinã punctaj ma-

xim. Performanþa a fost atinsã la clasa a
III-a de Maria Teodora Tica, de la ªcoala
nr. 5 „Aviator Petre Ivanovici” Bãileºti, la
clasa a IV-a de Alin Gabriel Duþã, Andreea
Alexia Dumitru – ªcoala 32 „Alexandru Ma-
cedonski”,  Milica Andrei Pârvulescu –
ªcoala nr. 5 „Aviator Petre Ivanovici” Bãi-
leºti, Felicia Alexandra Puskas, Petra Teo-
dora Safta – ªcoala nr. 2 „Traian” Craiova,
Teodora Spãtaru – Grupul ªcolar Melineºti,
Oana ªerbana – Colegiul Naþional „Carol I”
Craiova. Punctaj maxim au obþinut ºi elevii
Cosmin Mihai Gavrilã – clasa a V-a la ªcoa-
la „Nicolae Titulescu” din Caracal, Iulian
Mone – ªcoala „Virgil Mazilescu” Corabia

Olt, Raul Andrei Sãptaru –
clasa a VII-a la Grupul ªco-
lar Melineºti. În paralel, ºi-
au dat concursul ºi cadrele
didactice de specialitate care
au participat la sesiunea de
comunicãri ºtiinþifice cu
tema „Matematica modernã,
între clasic ºi actual”, deru-
latã în incinta liceului.

Evenimentul a fost orga-
nizat de Liceul „Mihai Vitea-
zul”, în colaborare cu In-
spectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi în parteneriat cu So-
cietatea de ªtiinþe Matemati-
ce din România ºi Casa Cor-
pului Didactic Dolj.

CARMEN RUSAN

O uºã deschisã spre educaþie
Campania „O uºã deschisã pentru o viaþã mai bunã”, demaratã
de Fundaþia World Vision România la sfârºitul anului trecut,

continuã eforturile de integrare în societate a tinerilor cu dizabi-
litãþi fizice, psihice sau sociale. Campania include sesiuni de
informare, dezbateri ºi discuþii pe aceastã temã, prilej cu care

sunt invitaþi sã participe elevi, pãrinþi ºi cadre didactice.
mea sã devinã un copil mai sociabil, mai si-
gur pe el. Cu ajutorul orelor de educaþie spe-
cialã, logopedie, kinetoterapie sau terapie ocu-
paþionalã, Ana va putea fi încadratã la toamnã
într-o ºcoalã publicã”, a declarat mama unei
fetiþe cu dizabilitãþi.
Campanie organizatã
în patru judeþe

Cea de-a doua etapã a campaniei a început
sãptãmâna trecutã ºi se va încheia pe 19 apri-
lie, incluzând judeþele Constanþa, Cluj, Dolj ºi
Vâlcea. Acþiunile sunt organizate în cadrul
proiectului „Centru multifuncþional, o ºansã
pentru viitorul copiilor ºi tinerilor cu dizabi-
litãþi fizice, psihice ºi sociale din regiunile
Nord-Vest, Sud-Est ºi Sud-Vest Oltenia”, des-
fãºurat în perioada 2010-2013 ºi finanþat de
Uniunea Europeanã. Mai multe unitãþi ºcola-
re din judeþ au gãzduit, cu acest prilej, con-
cursul de desene „Copil ca tine sunt ºi eu”.

Elevii din ºcolile publice au avut, astfel,
posibilitatea sã interacþioneze cu colegi cu
nevoi speciale ºi au fost informaþi cu privire
la accesul la educaþie incluzivã pentru tinerii
ºi copiii cu dizabilitãþi. Cele mai reuºite de-
sene tematice vor fi expuse în incinta Cen-
trului Multifuncþional Craiova (Cãminul ªco-
lii Speciale „Sfântul Vasile”), pe data de 5
aprilie. Etapa a doua a campaniei va fi com-
pletatã cu sesiuni de informare, discuþii ºi
dezbateri pe tema integrãrii tinerilor cu diza-
bilitãþi. Campania „O uºã deschisã spre o
viaþã mai bunã” se deruleazã în perioada
decembrie 2011 – iulie 2012.

RADU ILICEANU
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Vorbim, aºa cum a explicat la con-
ferinþa de presã vicepreºedintele CE-
PIR, Mirela Sandu, despre „un pro-
iect integrat, pentru cã oferã servicii
de informare, consiliere ºi mediere pe
piaþa muncii pentru toate persoanele
din Tâmna, Bãlãciþa ºi Eºelniþa aflate
în cãutarea unui loc de muncã, tinere
sau mai puþin tinere, ºomere sau doar
casnice, lipsite de venituri, dependen-
te financiar de familiile lor, cu copii în
întreþinere ºi care au nevoie de o cali-
ficare profesionalã ori de reconversie,
pentru a se putea integra pe piaþa mun-
cii”.  Cam acesta ar f i ,  pe scurt ,
„portretul-robot” al viitorilor benefi-
ciari ai acestui proiect, beneficiari al
cãror numãr se va ridica la 450. Toa-
te aceste persoane – a explicat vice-
preºedintele CEPIR – vor fi consiliate
individual „în vederea depistãrii apti-
tudinilor, a aflãrii gradului de califica-
re necesar gãsirii unui loc de muncã,

pentru dezvoltarea abilitãþilor ºi a în-
crederii în sine. Vor fi, de asemenea,
instruite în metodele ºi tehnicile de
cãutare a unui loc de muncã ºi con-
ºtientizate în legãturã cu drepturile ºi
îndatoririle pe care le au angajaþii, dar
ºi angajatorii. Consilierea individualã
va fi realizatã de un psiholog acreditat
în psihologia muncii, prin proiect ur-
mând sã angajãm trei asemenea psi-
hologi ºi trei coordonatori locali, adi-
cã ºase persoane”.

Mirela Sandu, vicepreºedinte CEPIR:
 „În cadrul proiectului vom realiza ºi un job-

club online, adicã un site unde toþi cei intere-
saþi vor putea vedea oferta de locuri de muncã
vacante la nivelul judeþului Mehedinþi ºi al re-
giunii Oltenia. De asemenea, prin intermediul
acestui job-club vom crea o bazã de date cu
oferte ºi cereri de muncã, iar utilizatorii lui vor
primi asistenþã online pentru cãutarea unui loc
de muncã. Toate proiectele derulate de asocia-
þia noastrã, atât în Dolj, cât ºi aici în Mehe-
dinþi, beneficiazã de un astfel de job-club, pe
care vã invitãm sã le vizitaþi”.

Subprefectul judeþului Mehedinþi, Ioan Suru:
„Mã bucur cã sunt prezent ºi la lansarea

acestui al doilea proiect din Mehedinþi. Mã bucur
cã parteneri aici sunt localitãþile Eºelniþa, Tâm-
na ºi Bãlãciþa, unde, între altele, etnia romã
reprezintã un procent important din populaþie,
chiar dacã proiectele nu li se adreseazã numai
lor. Important, cred eu, este sã ne implicãm,
sã facem echipã”.

Primarul comunei Tâmna, Ion Cioarã:
„Pot sã vã spun cã în comuna noastrã s-au mai

derulat câteva proiecte pe fonduri externe, unele
pentru etnia romã. Asta pentru cã, din cei aproxi-
mativ 3.250 de locuitori ai comunei, 18%, în jur
de 730, sunt cetãþeni de etnie romã, pe care am
încercat sã-i atrag alãturi de administraþia localã ºi
sã le înþeleg dorinþele ºi necazurile. Vã mulþumesc
cã v-aþi orientat spre Tâmna ºi sper ca la finaliza-
rea acestui proiect un numãr de 5,6,7 persoane,
poate chiar de etnie romã, sã fie autorizate ca PFA-
uri, sã-ºi poatã pune în practicã meseria pe care
ºi-au ales-o în perioada cursului”.

Primarul localitãþii Bãlãciþa, Constantin Vlãduþi:
 „M-aº bucura enorm dacã mãcar jumãtate

din cei despre care s-a vorbit aici (n.r. – din cei
135 de cursanþi) s-ar reintegra pe piaþa muncii
ºi ar rãmâne în mediul rural. Noi am încercat
sã-i atragem, dar e foarte greu la þarã, nu ai sã
le oferi un serviciu”.

Daniel Ionescu, liderul Partidei Romilor Mehe-
dinþi:

„Mã bucur de acest al doilea proiect ºi nu pot
sã nu-mi aduc aminte cum a fost la primul, cel
de la ªimian, Vânju Mare ºi Strehaia. Dacã mai
ºtiþi cum am pornit noi zicând „hai sã-l scriem,
dacã are succes are, dacã nu…” ºi uite cã ne-a
ajutat bunul Dumnezeu ºi acest proiect a fost
finanþat ºi este unul de succes. Sper sã se impli-
ce toatã lumea ºi sã fie bine ºi acum”.

Centrul European pentru Promovarea ºi Integrarea
Romilor (CEPIR) a lansat un al doilea proiect destinat
locuitorilor din Mehedinþi, dupã cel aflat în derulare la
ªimian, Strehaia ºi Vânju Mare ºi care urmeazã sã fie
finalizat în octombrie anul acesta. Evenimentul a fost
marcat printr-o conferinþã de presã organizatã în Sala
mare a Prefecturii din municipiul Drobeta-Turnu Seve-
rin, la care au luat parte oficialitãþi judeþene ºi edilii
localitãþilor implicate în proiect. Denumit „Creºterea com-
petenþelor antreprenoriale în zonele rurale”, acest nou
proiect se va desfãºura în comunele Eºelniþa, Tâmna ºi
Bãlãciþa, pe o perioadã de doi ani, respectiv pânã în de-
cembrie 2013. Este un proiect cofinanþat din Fondul So-
cial European prin Programul Operaþional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã
5, Domeniul major de intervenþie 5.2, a cãrui valoare
este de 2,18 milioane lei.

Paginã realizatã de CARMEN RUSAN

Cursurile pot avea
mai mulþi beneficiari

decât cei asumaþi
prin proiect

Însã obiectivul cel mai important pe
care asociaþia ºi l-a propus prin inter-
mediul acestui proiect sunt cursurile de
calificare profesionalã care vor fi orga-
nizate, câte trei pe fiecare localitate, care
au o duratã de trei luni, respectiv 360
de ore: 120 de ore de teorie ºi 240 de
practicã. „Aceste cursuri vor contribui
la diversificarea competenþelor profesi-
onale ale beneficiarilor ºi, sperãm noi,
le vor creºte ºansele de a-ºi gãsi un loc
de muncã. Ele vor fi în meserii non-agri-
cole, adicã vor fi exceptate cursuri în
zootehnie sau agriculturã. În total, de
aceste cursuri vor beneficia 135 de per-
soane, câte 45 din fiecare localitate, însã,
dacã vor exista mai mulþi doritori, nu-i

vom refuza. Noi mai avem ºi un alt pro-
iect în judeþul Mehedinþi, în colaborare
cu Primãriile Strehaia, ªimian ºi Vânju
Mare, unde cursurile de calificare sunt
în plinã desfãºurare, ºi vreau sã vã spun
cã în loc de 120 de cursanþi avem 138.
Adicã nu este o problemã sã creºtem
numãrul beneficiarilor, numai cã nu vom
putea oferi subvenþie decât la 135 de per-
soane, deoarece pentru atât avem finan-
þare asiguratã prin proiect”, a dat asigu-
rãri Mirela Sandu.

De subvenþie
beneficiazã doar
cursanþii silitori

Subvenþia despre care a vorbit repre-
zentanta CEPIR înseamnã 1.200 de lei –
câte 400 de lei pentru fiecare lunã de curs
– bani pe care îi va primi fiecare din cele
135 de persoane selectate, cu o condiþie
însã: „Suma va fi plãtitã la finalizarea cursuri-
lor ºi numai dacã persoana în cauzã a
frecventat cursul. Noi punem mare ac-
cent pe acest lucru ºi vreau sã se ºtie de
la început cã cine nu e serios ºi nu vine la
curs nu va primi subvenþie”. Pe lângã sub-
venþie, cei 135 de cursanþi vor primi, gra-
tuit, „suportul de curs, echipamentul ºi
ustensilele necesare efectuãrii practicii –
spre exemplu, dacã vor urma un curs de
frizer, vor primi uniformã ºi papuci de lu-
cru, precum ºi uscãtor de pãr, bigudiuri,
spumã pentru pãr, foarfeci ºi aºa mai de-
parte”, a completat Mirela Sandu. La fel
de important de ºtiut este ºi faptul cã, la
finalizarea celor 360 de ore, absolvenþii vor
primi certificate de calificare „recunos-
cute pe plan naþional, dar ºi european”.
Instruire gratuitã
ºi o surprizã la final

Tot legat de cursurile de calificare pro-
fesionalã, vicepreºedintele CEPIR a men-
þionat cã „tematica acestora o vom deci-
de împreunã cu beneficiarii, în funcþie
de ceea ce îºi doresc dânºii ºi de ce se
cere pe piaþa muncii actuale. Nu vom
impune noi nimic, cu toate cã asociaþia
noastrã este furnizor de formare profe-
sionalã autorizat în 16 meserii ºi ne-ar fi
la îndemânã sã mergem pe acestea. Cre-
dem însã cã e important sã ne pliem pe
solicitãrile oamenilor, pentru cã de-asta
implementãm acest proiect”. Singurele
cursuri pe care asociaþia a considerat cã
trebuie sã le facã sunt „cel de IT, adicã
de utilizare a calculatorului, ºi cel de edu-
caþie antreprenorialã, la care oamenii vor
dobândi cunoºtinþe de demarare a unei
afaceri. La acestea vor participa 40 de
persoane, alese dintre cele 135. Pentru
cursanþii de la educaþie antreprenorialã
mai avem o surprizã plãcutã, în sensul
cã îi vom ajuta sã devinã persoane fizice
autorizate, tot pe cheltuiala noastrã, pen-
tru a putea sã-ºi ºi deschidã o afacere”,
a încheiat Mirela Sandu.
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De la stânga la dreapta: Constantin Vlãduþi, Ion Cioarã, Ioan Suru, Mirela Sandu ºi Daniel Ionescu
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În pofida susþinerii explicite
a realegerii lui Nicolas Sarko-
zy ca preºedinte al Franþei, An-
gela Merkel se pregãteºte dis-
cret pentru eventualitatea ac-
cederii la preºedinþia francezã,
la 6 mai a.c., a lui François
Hollande. Cancelarul german
ºi-a oferit disponibilitatea de a
interveni în campania electora-
lã din Franþa „pe toate planuri-
le”, încã din 6 februarie a.c., ºi
a refuzat sã-l întâlneascã pe

François Hollande, adversarul
socialist al lui Sarkozy. Dar
bascularea preºedintelui-candi-
dat într-o retoricã excesivã de
dreapta ºi ideea abandonãrii
unui miting electoral comun a
iritat-o pe Angela Merkel, care
a remarcat „comportamentul
schimbat” al lui Sarkozy, cum
au menþionat surse din antura-
jul sãu. Ministrul german de
Externe, Guido Westerwelle, a
rupt tãcerea, la Berlin, sãptã-

mâna trecutã, denunþând anun-
þul candidatului UMP, de posi-
bilã suspendare a acordului
Schengen, asupra liberei circu-
laþii. O realegere a lui Sarkozy
ar fi preferatã de Merkel, pen-
tru cã a susþinut pactul promo-
vat de Berlin privind impune-
rea disciplinei bugetare stricte
pentru þãrile membre UE. Dar,
în acelaºi timp, îngrijorarea le-
gatã de poziþia principalului ri-
val, François Hollande, începe
sã se disipeze. La Berlin se
vorbeºte, acum, de „ofensiva
farmecului”, în cazul în care
candidatul socialist ar câºtiga
la 6 mai a.c., fãcându-se uitatã
susþinerea candidatului pentru
preºedintele în exerciþiu. Ger-
mania a tresãrit la anunþul can-
didatului socialist de a solicita
o renegociere a pactului buge-
tar pentru a include mãsuri de
susþinere a creºterii economi-
ce, dar nu puþini oficiali ger-
mani minimalizeazã totul, sub
pretextul cã erau „afirmaþii de
campanie”. Un înalt oficial al
Guvernului german a sugerat
chiar cã o nouã formulã a pac-
tului bugetar ar putea fi avutã
în vedere dacã Hollande va
câºtiga alegerile. Chiar dacã
anturajul Angelei Merkel ia dis-
tanþã de o astfel de posibilita-

te, considerând cã cedarea de
facto în faþa exigenþelor noului
lider, la numai câteva sãptã-
mâni dupã încheierea tratatu-
lui, ar însemna un precedent pe-
riculos. În ciuda diferenþelor
marcante de personalitate, An-
gela Merkel ºi Nicolas Sarko-
zy au ajuns sã se cunoascã
bine în ultimii cinci ani, împre-
unã luând mãsuri contra crizei
datoriilor în Europa, ajungându-
se la porecla „Merkozy”, utili-
zatã în presã. François Hollan-
de este puþin cunoscut peste
Rhin ºi reprezintã o dozã de in-
certitudine pentru cooperarea
franco-germanã, crucialã pen-
tru „cei 27”. Crearea euroobli-
gaþiunilor, solicitate de Francois
Hollande, insistenþa sa în favoa-
rea mãsurilor de creºtere eco-
nomicã ºi refuzul de a înregis-
tra „regula de aur” în Consti-
tuþie au fost prost primite de
Guvernul conservator german.
Dar existã speranþa cã inciden-
tul va fi repede uitat în cazul
victoriei candidatului socialist.
„Germania ºi Franþa nu au altã
alegere decât aceea de a avea
relaþii foarte apropiate, indife-
rent de persoanele aflate la pu-
tere”, a subliniat Steffen Sei-
bert, purtãtorul de cuvânt al
Guvernului german.
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Italia nu se aflã într-o situaþie
„strãlucitoare”, în pofida mãsurilor
de însãnãtoºire luate deja, iar „aº-
teptãrile trebuie sã rãmânã modes-
te”, a afirmat, sâmbãtã, ºeful
Guvernului de la Roma, Mario
Monti, în cursul unei mese rotunde
organizate de sindicatul din dome-
niul comerþului, Confcommercio,
relateazã AFP. „Trebuie sã ne pãs-
trãm aºteptãrile la un nivel modest.
Þara nu se aflã într-o situaþie strã-
lucitoare, în care sã putem face pro-
misiuni”, a declarat el, a doua zi
dupã adoptarea, în linii mari, a unui
proiect de reformã a pieþei muncii,
ce urmãreºte eliminarea anumitor

tutele asupra locului de muncã ºi
care este contestat de sindicate. „În
momentul de faþã, nu putem consi-
dera cã am rezolvat problemele cele
mai stringente. Din nefericire, nu
este posibil sã rezolvi într-un an ori
în cinci luni ce a fost clãdit timp de
decenii”, a adãugat Monti. El a de-
nunþat faptul cã, în trecut, „politica
a ascultat de prea multe ori de di-
versele categorii” sociale, criticând,
implicit, principiul consultãrilor,
aplicat în Italia pânã la venirea în
funcþie a guvernului sãu ºi care, în
opinia premierului, oferea un fel de
„drept de veto” unor sindicate ºi
categorii profesionale.

Monti: Italia nu se aflã
într-o situaþie „strãlucitoare”

Preºedintele-candidat Nicolas
Sarkozy deþine o avere estimatã la
aproximativ 2,7 milioane de euro,
constând, în principal, în con-
tracte de asigurare de viaþã, potri-
vit declaraþiei depuse la Consiliul
Constituþional ºi publicatã sâmbã-
tã în Jurnalul oficial. ªeful statu-
lui francez are înregistrate douã
contracte de asigurare de viaþã,
totalizând 2,3 milioane de euro, la
HSBC ºi altul de 277.000 de euro
la Neuflize OBC. Contul sãu cu-
rent, afiºa, la 17 februarie, suma
de aproape 56.000 euro. Potrivit
declaraþiei sale de avere, Sarkozy
posedã mai multe colecþii (auto-

grafe, ceasuri, statuete), estimate
la 100.000 de euro. Declaraþia mai
evocã participarea sa cu 34% în
societatea de avocaturã SELAS
CSC. Nicolas Sarkozy varsã însã
o pensie alimentarã de 3.000 de
euro/lunã pentru Louis Sarkozy,
fiul sãu nãscut din cãsãtoria cu
Cecilia Attias, ºi o indemnizaþie
compensatorie de 2.926 de euro
pentru Marie Domenique Hulioli,
prima sa soþie. Deþine o garanþie
personalã de 544.000 de euro pen-
tru un împrumut efectuat de SE-
LAS CSC. Nu posedã imobiliare ºi
nici plasamente bursiere, potrivit
acestei declaraþii.

Averea lui Nicolas Sarkozy
se ridicã la 2,7 milioane de euro

Preºedintele american, Barack Obama, a so-
sit, ieri, în Coreea de Sud, pentru a participa la
un summit consacrat securitãþii nucleare, pe
fondul tensiunilor cu Coreea de Nord, care in-
tenþioneazã sã lanseze o rachetã în spaþiu. Oba-
ma, al cãrui avion, Air Force One, a aterizat la
baza americanã Osan, la sud de Seul, avea pro-
gramate întâlniri cu preºedintele sud-coreean
Lee Myung-Bak, pe subiectul anunþat, prevã-
zut pentru luna viitoare, care suscitã, deja, în-
grijorarea comunitãþii internaþionale. Cei doi
oameni de stat au avut o conferinþã comunã de
presã asearã. Barack Obama se va întâlni, în
timpul summitului de luni ºi marþi, cu omologii
sãi chinez ºi rus, Hu Jintao, respectiv Dmitri
Medvedev. Premierul francez, Francois Fillon,
este ºi el aºteptat la Seul. Coreea de Nord in-
tenþioneazã sã lanseze, la mijlocul lunii aprilie,
un satelit de observare de uz civil, proiect de-

nunþat de SUA ºi aliaþii sãi ca fiind, de fapt, o
rachetã deghizatã, ceea ce încalcã rezoluþiile
ONU ce interzic þãrilor sã efectueze teste nu-
cleare sau balistice. Pregãtirile sunt avansate,
afirmã Phenianul. Pentru Washington, lansarea
ar încãlca un acord potrivit cãruia dictatura
comunistã a acceptat îngheþarea parþialã a pro-
gramului sãu nuclear, în schimbul unui ajutor
alimentar american. SUA ºi aliaþii sãi rezervã
„un rãspuns robust” Coreei de Nord, în cazul
în care îºi pune în aplicare proiectul, a averti-
zat, vineri, Gary Samore, un consilier al preºe-
dintelui american. Japonia a dispus, deja, pre-
gãtirea sistemelor sale de apãrare aerianã anti-
rachetã, capabile sã distrugã racheta dacã ar
ameninþa arhipelagul. Anunþul Phenianului, sur-
venit sãptãmâna trecutã, a plasat pe plan se-
cund obiectivele reuniunii, a doua pe aceastã
temã dupã cea din 2010, de la Washington. La

summit vor fi reprezentate peste 50 de state ºi
4 organizaþii internaþionale, respectiv ONU,
Agenþia Internaþionalã pentru Energie Atomicã,
UE ºi Interpol.

Barack Obama, în vizitã în Coreea de Sud

SUA ºi Turcia oferã
asistenþã „nonmilitarã”
opozanþilor sirieni

Preºedintele SUA, Barack
Obama, ºi premierul Turciei,
Recep Tayyip Erdogan, au
convenit, ieri, sã le ofere
„asistenþã nonmilitarã” rebeli-
lor sirieni, inclusiv echipamente
de telecomunicaþii. Cei doi
lideri, care s-au întâlnit la Seul,
înaintea summitului privind
securitatea nuclearã, au pledat
pentru semnarea acestui acord
cu ocazia reuniunii Prietenilor
Siriei, care va avea loc pe
1 aprilie, la Istanbul. Ajutoarele
ar urma sã constea în echipa-
mente medicale ºi instalaþii de
telecomunicaþii. Washingtonul
ºi-a exprimat în mai multe
rânduri opoziþia faþã de livrarea
de armament rebelilor sirieni,
care luptã împotriva trupelor
guvernamentale ale lui Bashar
al-Assad.

Bulgarii protesteazã
împotriva „pretenþiilor
teritoriale” ale României

Aproximativ 100 de persoane
s-au adunat, ieri, în faþa
Ambasadei României din Sofia,
pentru a denunþa presupusele
pretenþii teritoriale ale Româ-
niei faþã de Bulgaria. Ministrul
român de Externe, Cristian
Diaconescu, a declarat, marþi,
cã „existã o zonã în litigiu în
ceea ce priveºte chiar frontiera
de stat, marea teritorialã” dintre
România ºi Bulgaria, el expli-
când cã este vorba de 17
kilometri pãtraþi ºi cã vor avea
loc discuþii cu experþi bulgari.
La vecini, declaraþiile au fost
interpretate ca fiind „pretenþii
teritoriale” ale României.
Mitingul din faþa Ambasadei
României din Sofia a fost
organizat de liderul Ataka,
Volen Siderov, informeazã site-
ul Novinite.com. Acesta a
criticat în termeni duri atitudi-
nea Cabinetului Boiko Borisov
în acest caz.

Raidurile NATO din 1999
au fost o „crimã”

Preºedintele Serbiei, Boris
Tadici, a catalogat drept „crime”
raidurile aeriene NATO din 1999,
care au vizat retragerea forþelor
sârbe din Kosovo, informeazã
AFP. „Acest rãzboi a fost o crimã
împotriva þãrii noastre ºi poporu-
lui nostru, dar în viitor trebuie sã
acþionãm pentru a nu mai fi
implicaþi niciodatã într-un
asemenea rãzboi”, a declarat
Tadici, citat de agenþia Tanjug.
Mai multe ceremonii au fost
organizate în câteva oraºe din
Serbia, pentru a marca împlinirea
a 13 ani de la începerea campa-
niei de bombardamente, care a
durat 78 de zile. Conform
autoritãþilor sârbe, raidurile
NATO s-au soldat cu moartea a
2.500 de civili, inclusiv a 89 de
copii. Bombardamentele au fost
lansate pe 24 martie 1999, fãrã
aprobarea Consiliului de Securita-
te ONU, dupã refuzul preºedinte-
lui Slobodan Miloºevici de a
accepta un acord de pace cu
Kosovo.
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Anunþul tãu!
Serviciul de Ambulanþã al judeþului Dolj or-
ganizeazã în perioada 19–30.04.2012, în
conformitate cu Ordinul MSP 1625/2007,
concurs pentru ocuparea funcþiei specifi-
ce de director economic din cadrul Comi-
tetului director al SAJ Dolj. Concursul de
selecþie cuprinde: a. Studierea dosarului
de candidat – etapã eliminatorie. B. Con-
cursul propriu-zis, cu urmãtoarele probe
de evaluare: - probã scrisã de verificare a
cunoºtinþelor din legislaþia specificã
postului – probã eliminatorie – susþinerea
proiectului / lucrãrii de specialitate  pe o
temã din domeniul de activitate al postu-
lui. – Interviul de selecþie. Înscrierea la con-
curs se face în perioada 4–10.04.2012 la
sediul unitãþii, strada “Tabaci” nr. 3 din
Craiova, la biroul RUONS. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la biroul RUONS, tele-
fon: 0251/408.146.

De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
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

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267
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CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc, solicit an-
gajare, maxim 40 – 50 Km în
afara oraºului. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese fes-
tive, folosind ingrediente natu-
rale. Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri avan-
tajoase albume digitale cu cali-
tate de înaltã rezoluþie ºi filmãri
de înaltã clasã HD sau DV. Te-
lefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Profesoarã liceu meditez lmba
românã, orice nivel. Telefon:
0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Telefon:
0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapiþere ºi
mobilier de recondiþionat. Tele-
fon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigidere
ºi lãzi frigorifice la domicilil clien-
þilor. Telefon: 0740/895.691.
Execut instalaþii sanitare, preþ
avantajos. Telefon: 0763/
360.851.
Remediez ºi execut tâmplãrie
PVC ºi aluminiu, preþ convena-
bil. Telefon: 0761/136.407.
Caut persoanã pentru îngrijire
bãtrân imobilizat pentru ajutor în
Craiova. Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi comer-
ciale, deschid puncte de lucru,
modificare capital, cesiune pãrþi,
modificare sediu social. Telefon:
0761/633.118.
Cadastru apartamente. Telefon:
0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei sau
tablouri peisaje, portrete, etc. la
comandã. Telefon: 0767/
116.092.
Instructor auto ºcolarizez pentru
categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0771/215.774; 0722/943.220.
Amenajãri interioare. Telefon:
0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã par-
ter, Rovine, termopane, uºã
metalicã, parchet. Telefon:
0752/641.487.
Particular, camerã cãmin, vis –
a -vis Moara Gorjului – 22 mp,
stare bunã, posibilitãþi pentru
grup sanitar, preþ 52.000 lei, ne-
gociabil. Telefon: 0251/
593.503; 0766/271.705.
Vând garsonierã decomandatã
etaj 2/2 Nanterre, zona Puºkin,
48 mp, boxã. Telefon: 0745/
541.194.
Vând garsonierã ºi camerã cã-
min. Telefon: 0761/375.104.

Vând garsonierã. Telefon: 0786/
141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând douã apartamente (2 ºi
3 camere), împreunã sau se-
parat, semidecomandate, bi-
lateral, renovate ºi moderni-
zate, etaj 1/P+4, izolaþie termi-
cã, parchet original restaurat,
termopan, centralã proprie
în fiecare apartament, Braz-
da lui Novac (zona BRD –
Complex Vechi), preþ nego-
ciabil. Accept credit Prima
Casã. Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, centra-
lã termicã, etaj 1/4 preþ 42.000
euro, negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere Braz-
dã parter, preþ negociabil. Tele-
fon: 0249/516.582; 0729/
004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4,
mobilat, utilat complet, 45.000
E. Telefon: 0743/697.127.
Vând apartament sau schimb cu
casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere de-
comandat, zonã centralã. Tele-
fon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
mobilat, 70.000 Euro Lãpuº
Argeº. Telefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 camere,
parter, lângã Primãrie. Tele-
fon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termo-
pan, uºã metalicã, centralã, izo-
laþie termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi 3
camere decomandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0764/658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trilatera-
lã, 100 mp, centralã, AC, gresie,
faianþã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise, jaluze-
le exterioare, izolaþie exterioarã,
cart. Sãrari, 79.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 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 Craio-
va, str. „Drumul Jiului”, 5 came-
re, baie, bucãtãrie, termopan.
Telefon: 0746/498.818.
Filiaºi, strada „1 Mai”, casã la
roºu D+E+M, autorizaþie, cadas-
tru, teren 1770 mp, deschidere
45 m, ulterior parcelabil, pano-
ramic. Telefon: 0767/263.391.

Vând casã Siliºtea Crucii, teren
5000 mp central. Telefon: 0728/
053.012; 0744/319.448; 0747/
115.485.
Vând gospodãrie formatã din 2
case, anexe, curte – 38 ari în
Valea Stanciului, Þugureºti –
Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Craiova, str.
„Drumul Jiului”, 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã.
Telefon: 0746/498.818.
Particular, vând casã în Centru.
Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj, mansar-
dã, 80 m amprenta la sol, teren
280 mp, construcþie an 2000, str.
„Ana Ipãtescu”, preþ 135.000
euro, negociabil. Telefon: 0764/
776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25 km
de Craiova, 3 camere + depen-
dinþe, teren+ vie, totul în curte
3000 mp. Negociabil. Telefon:
0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zorele-
lor” nr. 1, preþ negociabil. Tele-
fon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon: 0784/
200.037.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Flu-
turi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + teren
(4300 mp). Telefon: 0768/
710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1, 2
camere, Kaufland – Penny, cu
similar Brazdã sau Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0723/692.884.
Schimb teren 1340 mp intravi-
lan Cârcea + diferenþã cu apar-
tament 2 camere Craiova. Te-
lefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova cu
Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã, cu
apartament 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 camere
în Craioviþa cu apartament 4
camere în Craioviþa + diferenþa.
Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb garsonierã
Rovine, parter, îmbunãtãþitã, cu
apartament Rovine, Lãpuº-
Argeº, Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I. Tele-
fon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere ºi
magazin + anexe în oraºul Co-
rabia, are facilitãþi cu apartament
2 camere în Craiova. Telefon:
0770/918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând pãdure, vârsta 50 – 60 ani,
amestec stejar, cer, gorun, la 5
km de Craiova în parcul de va-
canþã din comuna Podari, utli-
tãþ, drum de acces, acte în re-
gulã, cadastru, preþ de crizã
10.000 lei/ha. Telefon: 0771/
751.031.

Cârcea, strada „Salcâmului”,
teren 670 mp, deschidere 19 m,
utlitãþi, cadastru. Telefon: 0767/
263.391.
Vând un hectar de salcâm gros.
Telefon: 0723/692.884.
Particular, vând 3000 mp intra-
vilan, cadastru REDEA, judeþul
Olt. Telefon: 0768/612.733.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fântânã,
cadastru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschide-
re 30 m, casã, fântânã, apã,
gaze, cadastru, intabulare. Te-
lefon: 0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pârºani)
spate Q. Fort (7 euro mp). Tele-
fon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000 mp ºi
teren intravilan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea – Via-
duct, locaþie deosebitã. Telefon:
0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe ma-
lul Oltului dincolo de Slatina.
Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citroen,
Mazda, deschidere 35 m, ideal
hale, depozite, showroom. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermieru-
lui. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, deschde-
re 20 m în oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Govora
„Belvedere”, toate utilitãþile insta-
late, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Proprietar vând 3 terenuri: 5000
m cu 20 m deschidere drum
European  Craiova –  Balº-Bu-
cureºti, cu utilitãþi, pentru inves-
tiþii; 5000 m Pieleºti – „Q Fort”;
1000 m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona „A”,
toate utilitãþile, cadastru, inta-
bulare, deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã ºi cu toa-
te facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la intrare în
Preajba, 700 mp sau variante.
Telefon: 0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie
pomi pe marginea lacului Fân-
tânele. Telefon: 0726/376.221.
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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 Balta
Ciutura. Telefon: 0744/319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel, 2005,
full option, garaj, unic proprietar.
Telefon: 0760/272.814.
Vând Hyunday Tucson, fabrica-
þie 2007. Telefon: 0740/117.007.
Vând Nubira II, CDX fabricaþie
2001. Telefon: 0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006, full optio-
nal, piele, bleu-marin metalizat,
perfect, distribuþie nouã, revizie
Audi – service, motor 2000 TDI.
Telefon: 0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Telefon:
0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA –
fab. 96, geamuri electrice, închi-
dere centralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatriculatã re-
cent nr. Bulgaria, preþ negocia-
bil. Telefon: 0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL omologat,
2200 E, negociabil. Telefon:
0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabricaþie
2002, motor 1,4, benzinã, climã,
geamurui securizate, oglinzi
electrice, închidere centralizatã,
preþ 2000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berlinã
2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 coupe, an
2002, full option, anvelope varã +
iarnã. Telefon: 0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, canistre metal
20 litri, alternator 12V, polizor flex
D 125x 850 W, preþ negociabil.
Telefon: 0251/ 427.583.

Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând 45 de capre. Telefon: 0749/
103.935; 0749/198.745.
Vând 2 porci 80 – 190 kg. Tele-
fon: 0251/432.874, între orele
17.00 – 21.00.
Vând cal semigreu, 9 ani. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fontã 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 Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.
Vând avantajos piese auto Da-
cia (pivoþi, bobinã inducþie, bie-
le, 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) mãri-
mea 400 mm, transformator su-
durã industrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ladã ºi cruce marmurã di-
mensiune 1 m fãrã postament.
Telefon: 0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon, în
ghiveci ºi rãsad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi mo-
bilã sufragerie Drobeta. Telefon:
0752/835.708.
Vând ºurã de fân ºi coceni. Sur-
cel Mihai, Seaca de Pãdure, sat
Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri Ci-
mitirul 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). Tele-
fon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/073.081;
0761/624.612.

Vând 3 tone grâu ºi 1,5 ovãz, preþ
negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând putinã salcâm nouã – 50
vedre; 2 scãri duble din þeavã Ø
1/2; roabã, cãruþ 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 Ci-
mitirul Sineasca, zona 0. Tele-
fon: 0251/426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimitirul
Sineasca, la poartã, negociabil.
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 handicap
cu antrenare manualã, nou,
1000 RON, negociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40 foiþa,
100 lei înrãmatã. Telefon: 0767/
116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi noi
mãrime 46 – 48, 1 cojoc gri cu
glugã, 1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, piese
Dacia noi, piese 445, þuicã 9 lei/
litru, drujbã alpina defectã, an-
velope 165/13 noi 2 bucãþi, frigi-
der Electrostar 320 litri. Telefon:
0721/179.420.
Vând masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar. Tele-
fon: 0729/092.211.

Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron, to-
tul negociabil. Telefon: 0771/
385.193.
Vând pendule. Telefon: 0722/
422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat, uºi,
ferestre cu geam, extinctoare.
Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru varzã
120 kg, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu comer-
cial 25 mp, sat Braniºte comu-
na Podari. Vad comercial exce-
lent. Telefon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou, ara-
gaz trei ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxigen sudurã,
polizor (flex) D 125 X 850 w, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând fabricã de monopol, co-
muna Negomir, judeþul Gorj, sat
Palchinu. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între ba-
curi 180 mm. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ
30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate
vechi – jumãtate nou, 1 leu/
kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna În-
torsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie
nr. 9 Singer, pe rotund, 1000
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nauman,
bicicletã medicalã, cãrþi multe
de tot felul, ceasuri de masã,
aparate de radio, insigne, me-
dalii, 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 funcþio-
nale, bonus 2 ferestre. Telefon:
0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handicap,
cadru metalic ºi ploscã (toate
sunt noi), preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã bunã,
vitrinã, birou, masã, scaune, co-
modã, diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând recamier – bine întreþinut,
preþ negociabil. Telefon: 0351/
459.314.

Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/422.201.
Vând maºinã de nervurat tablã,
barã inox rotundã diametru 38
mm ºi lungã de 300 mm.Tele-
fon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon:
0748/195.954.

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (lângã ºcoala „Mi-
hai Eminescu”), complet mo-
bilatã. Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Primim în gazdã doamnã sin-
gurã fãrã copii, nepoþi ºi obliga-
þii majore, camerã acces la bu-
cãtãrie, baie, vine 5 zile pe lunã
în cele 2 camere disponibile.
Telefon: 0766/304.708; 0251/
359.300.
Primesc 2 fete în gazdã pe pe-
rioadã lungã, camerã mobilatã
cu strictul necesar. Telefon:
0726/497.404.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat. Telefon: 0748/105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon: 0769/
477.662.
Închiriez casã (95 mp) pentru
birouri, zonã centralã, singur în
curte. Telefon: 0727/356.383.
Închiriez sau vând locaþie pen-
tru creºterea albinelor, pãsãrilor,
caprinelor, pepinierã pomi, flori
ºi creºterea pãstrãvului în bazi-
ne. 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) apartament 2
camere circular. Telefon: 0251/
530.400; 0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial ter-
mopan 18 mp. Telefon: 0722/
943.220; 0740/649.518.
Închiriez apartament – de prefe-
rat firmã. Telefon: 0769/477.662.

Ultracentral, toate condiþiile, 3
camere, decomandat, Proiect
M. Telefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pentru
diferite activitãþi comerciale.
Telefon: 0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comercial. Tele-
fon: 0744/391.195; 0351/429.196.
Proprietar, închiriez în regim ho-
telier garsonierã de lux, parter,
Rovine, ieftin. Telefon: 0752/
641.487.
Închiriez apartament nemobilat
Craioviþa Nouã, 100 E. Telefon:
0744/139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2 camere
central, zona Primãriei Craiova,
aer condiþionat, termopane,
parchet, gresie, uºã metalicã.
Telefon: 0722/753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, parter,
bloc, 4 camere, intrare sepa-
ratã de locatari, balcon închis,
microcentralã, alarmã, gre-
sie, faianþã, pretabil inclusi-
ve pentru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi. Tele-
fon: 0722/956.600.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãduvã în
jurul vârstei 50 – 55 ani, neintere-
satã material pentru  ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/430.880.
Drãguþã, 33/1.68/80, credincioa-
sã, mic handicap, fãrã vicii, pen-
tru cãsãtorie. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã 49 ani pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Telefon:
0740/895.691.
Pensionar, frizer, 63/1.70/80 do-
resc doamnã 52-58 ani, fãrã
obligaþii, eventual casã. Telefon:
0771/385.193.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în Valea Vlãicii (vis-
a-vis de Electrica) unde gã-
siþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Cine a pierdut un cãþel tânãr, tan-
dru ºi jucãuº sã sune la numã-
rul de telefon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrãtor a
unei afaceri, frumoase, sãnãto-
se, (pepinierã cãpºuni, tranda-
firi, pomi fructiferi ºi pãsãri, posi-
bil ºi animale). Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Caut asociat cu poftã de mun-
cã. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub 70 ani
adãpost ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la telefon:
0724/512.304.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Dupã imobiliare, o „bulã” a fot-
balului? Lumea fotbalului trebuie
sã plãteascã ºi încã repede. Noul
secretar de stat pentru Sport, Mi-
guel Cardenal, este furios împo-
triva unui sector, cel al fotbalu-
lui, care „profitã” de imensa popu-
laritate pentru a se dovedi rãu-
platnic. Principalele cluburi (pri-
ma ºi a doua divizie) trebuie sã
plãteascã fiscului spaniol 752
milioane euro, cu 150 milioane
mai mult decât în 2008, când
criza a început sã loveascã eco-
nomia naþionalã. Pe teren, fotba-
lul spaniol aratã bine. Dar nu ºi
pe plan financiar. Dupã 2004, 23
de cluburi ºi-au renegociat dato-
riile. La ora actualã, 12 entitãþi
se gãsesc în suspendare de plãþi
(6 din D1), precum Rayo Valle-

Fotbalul spaniol este somat sã plãteascãFotbalul spaniol este somat sã plãteascãFotbalul spaniol este somat sã plãteascãFotbalul spaniol este somat sã plãteascãFotbalul spaniol este somat sã plãteascã
cano ºi Betis Sevilla, ºi riscã re-
trogradarea în divizia inferioarã.
Atletico Madrid, calificatã în
sferturile de finalã ale Ligii Euro-
pei, datoreazã 215 milioane euro
pe impozite. Pentru Esteban
Gonzales – Pons, un lider al Par-
tidului Popular, aflat la putere,
„dacã fotbalul nu poate recupera
aceastã datorie, o altã bulã va
exploda”, referindu-se la bula
imobiliarã care a fãcut implozie
acum patru ani. Mai multe anali-
ze vorbesc de o datorie mult mai
mare. Jose Maria Gay, profesor
de economie la Universitatea din
Barcelona, cifreazã datoriile la
4,1 miliarde euro, trei sferturi
dintre acestea corespunzând clu-
burilor din prima divizie. Este
vorba de totalul creanþelor: fur-

nizori, transferuri de jucãtori ne-
onorate, creditori sportivi, pro-
tecþie socialã, jucãtori ºi angajaþi
non-retribuiþi, municipalitãþi cre-
ditoare... Doar douã cluburi nu
sunt „pe roºu”, graþie enormelor
cifre de afaceri: Real Madrid ºi
FC Barcelona, aflate printre cele
mai bogate din lume. Toate cele-
lalte entitãþi ar fi trebuit sã urme-
ze pe FC Valencia ºi Atletico
Bilbao (marea revelaþie în Liga
Europeanã), care au practicat
austeritatea. „Acesta a fost mo-
delul de gestiune spaniolã, de a
se juca cu focul, în lipsa contro-
lului, susþine Jose Maria Gay. Dar
astãzi criza a devenit insuporta-
bilã. Realitatea este cã fotbalul nu
genereazã atâþia bani pentru ram-
bursarea imenselor datorii”.

Petrolul Ploieºti a anunþat
angajarea portarului Vasili Ha-
mutovski pânã la terminarea
actualei stagiuni, cu clauzã de
prelungire. Jucãtorul de 33 de
ani se aflã la a doua experienþã
în România. El a mai evoluat la

Liga I

Petrolul l-a achiziþionat
pe Hamutovski În cadrul etapei a 17-a a Ligii a III-a, seria a patra,

Prometeu Craiova a fost învinsã în deplasare, scor 3-1,
de Damila Mãciuca. Golurile gazdelor au fost marca-
te de Rãdoi (9), Geantã (34) ºi Albinaru (40), reuºita
„pompierilor” venind în repriza secundã, Bãlã mar-
când în minutul 51. În ultimele 10 minute craiovenii
au jucat cu mijlocaºul ªtoiu în poartã, dupã ce goal-
keeper-ul Ciocârlan a vãzut roºu într-un moment în
care antrenorul Prometeului efectuase toate schim-
bãrile. Craiovenii au evoluat în formula: Ciocârlan –
Vãtu (’46, Rotaru), Diþã (’35, A. Luþã), ªerban, San-
du, Enache – Puchiu, ªtoiu, Orban (’35, Preduþ), Gae

Steaua între 2003
ºi 2006, perioadã în
care a cucerit douã
titluri de campion.
Ulterior, a mai tre-
cut  pe la  Tomsk,
Jena,  Augsburg,
Simferopol ºi Am-
kar Perm, la care a
evoluat ultima datã,
din 2011. În acest
rãstimp a adunat 26
de selecþii în repre-
zentativa Belarusu-

lui. Hamutovski îl va înlocui pe
Matteo Gritti. Italianul s-a ac-
cidentat grav la antrenament,
fiind suspect de rupturã de me-
nisc la genunchiul stâng. Dacã
se va confirma, el va rata tot
sezonul.

Prometeu a pierdut la Mãciuca
(’55, Corcoveanu) – Bãlã. Formaþia care evolueazã la
Calafat pe teren propriu, Ghecon Lãpuºata, a câºtigat
în deplasare, scor 1-0 cu FCM Târgoviºte.

Celelalte rezultate înregistrate în seria a patra: FC
Caracal – Jiul Rovinari 2-1, FC Cisnãdie – Gaz Me-
tan II Mediaº 1-0, Minerul Mãtãsari – Metaloglobus
Bucureºti 1-1, FC Oltchim – Minerul Motru 1-0,
Atletic Bradu – Pandurii II Tg. Jiu 0-2, Viºina Nouã
– Girom Albota 0-2. Lider este Damila Mãciuca,
vâlcenii acumulând 34 de puncte, pe locul secund
se aflã FC Cisnãdie cu 33 de puncte, iar podiumul
este completat de FC Caracal cu 32 de puncte.

Seria I: Sâmbãtã, ora 11: Astra II Giurgiu - Sãgeata
Nãvodari 1-0, FCM Bacãu - Dinamo II Bucureºti
3-0, CS Municipal Studenþesc Iaºi - Delta Tulcea
0-1, Callatis Mangalia - Gloria Buzãu 2-1, CS Otopeni
- Dunãrea Galaþi 1-0, FC Snagov - CF Brãila 0-2,
Viitorul Constanþa - Farul Constanþa 1-1. FC Boto-
ºani – Victoria Brãneºti 3-0, Brãneºtiul s-a retras din
campionat. Clasament: 1. Viitorul 32p, 2. Sãgeata 29p,
3. Delta Tulcea 29p, 4. CF Brãila 29p.

Seria a II-a: FC Timiºoara – Alro Slatina 2-0, Chin-
dia Târgoviºte - Mureºul Deva 5-0, Luceafãrul Ora-
dea - FC Argeº Piteºti 0-0, FC Maramureº Universi-
tar Baia Mare - Juventus Bucureºti 2-1, Unirea Alba
Iulia - FC Bihor Oradea 3-1, Gaz Metan Severin -
CSM Râmnicu Vâlcea 2-1, FC Olt - Gloria Bistriþa
1-3. FC UTA Arad - Arieºul Turda 3-0, Arieºul retrã-
gându-se din campionat. Clasament: 1. FC Timiºoara
40p, 2. Gloria 40p, 3. Gaz Metan Severin 29p.

Liga a IV-a – etapa a 25-a
FC Podari - Energia Craiova 3-0
GP Craiova - Stiinþa Malu Mare 6-1
Amaradia Melineºti – Dunãrea Bechet 5-5
Avântul Pieleºti - CSO Filiaºi 1-2
Recolta Ostroveni - Viitorul Cârcea 3-1
FC Brãdeºti - Progresul Segarcea 1-5
Victoria Celaru - CS Iºalniþa – marþi, ora 17.

Clasament

1. CS Apã 23 19 3 1 95-20 60
2. FC Podari 23 18 4 1 80-14 58
3. CS Iºalniþa 23 16 2 5 65-32 50
4. Energia 23 13 3 7 58-39 42
5. Segarcea 23 11 4 8 66-51 37
6. Ostroveni 23 9 7 7 54-49 34
7. Melineºti 23 10 4 9 46-55 34
8. CSO Filiaºi 24 8 5 11 39-44 29
9. Celaru 22 7 6 9 32-36 27
10. Brãdeºti 23 6 8 9 32-45 26
11. M. Mare 24 6 4 14 29-53 22
12. ªc. GP 23 5 3 15 45-74 18
13. Bechet 24 4 5 15 38-109 17
14. Cârcea 24 3 7 14 31-57 16
15. Pieleºti 23 3 7 13 34-67 16
CS Sopot s-a retras.

Fernando Alonso a terminat pri-
mul cursa de Formula 1 de la Se-
pang, din Marele Premiu al Malaye-
ziei. Pilotul spaniol de la Ferrari i-a
devansat pe Sergio Perez (Sauber),
Lewis Hamilton (McLaren), Mark
Webber (Red Bull) ºi Kimi Raikko-
nen (Lotus). Michael Schumacher 
a încheiat pe 10, iar Vettel - pe 11.
Cursa a fost perturbatã din cauza 
ploii. Primele picãturi au început sã
cadã cu un sfert de orã înainte de
start. S-au intensificat repede, totuºi
s-a pornit normal, cu Hamilton în
pole-position. Maºina de securitate
a intrat prima datã pe pistã în turul

Formula 1 – MP al Malayeziei

Fernando Alonso s-a impus la Sepang
7, când ploaia devenise torenþialã.
Cum situaþia nu s-a îmbunãtãþit, dim-
potrivã, s-a îngreunat, organizatorii
au decis sã stopeze cursa în turul 9.
În frunte erau Hamilton, Jenson But-
ton ºi mexicanul Sergio Perez. Pau-
za estimatã era de o jumãtate de orã,
dar s-a prelungit. Dupã aproximativ
50 de minute, cursa a fost reluatã.
Mai erau 47 de tururi. Cum vizibili-
tatea era afectatã, pe pistã a reapã-
rut maºina de securitate. Hamilton
s-a dus la boxe în turul 15, dar au -
fost probleme ºi a întârziat. La con-
ducere a venit Sergio Perez. Mexi-
canul nu a rezistat însã mult ºi a fost

depãºit de Alon-
so. Acesta a tre-
buit sã intre ºi el
la boxe. Primul
loc a fost preluat
de Perez. Hamil-
ton a urcat pe 2,
Alonso a reintrat
pe 3. Ibericul a
revenit la ºefie în
turul 45, urmat
de Perez ºi Ha-

milton, ºi aºa a rãmas pânã la final. 
Din cauza întreruperii, cursa a durat
aproape trei ore. Dupã douã etape,
clasamentul  piloþilor (primele zece
locuri) este urmãtorul: 1. Fernando
Alonso (Spania/Ferrari) 35 de punc-
te; 2. Lewis Hamilton (Marea Brita-
nie/McLaren-Mercedes) 30; 3. Jen-
son Button (Marea Britanie/McLa-
ren-Mercedes) 25; 4. Mark Webber
(Australia/Red Bull) 24; 5. Sergio Pe-
rez (Mexic/Sauber) 22; 6. Sebastian
Vettel (Germania/Red Bull) 18; 7.
Kimi Raikkonen (Finlanda/Lotus-
Renault) 16; 8. Kamui Kobayashi
(Japonia/Sauber) 8; 9. Bruno Senna
(Brazilia/Williams) 8; 10. Paul di
Resta (Marea Britanie/Force India)
7. Clasamentul constructorilor este
urmãtorul: 1. McLaren-Mercedes 55
de puncte; 2. Red Bull 42; 3. Ferrari
35; 4. Sauber 30; 5. Lotus Renault
16; 6. Force India 9; 7. Williams 8;
8. Toro Rosso 6; 9. Mercedes GP
1; 10-12. Hispania, Caterham, Ma-
russia 0.  Urmãtoarea etapã, MP al
Chinei, va avea loc pe 15 aprilie, la
Shanghai.

Liga a III-a, seria a IV-a

Liga a II-a – etapa a 17-aLiga a II-a – etapa a 17-aLiga a II-a – etapa a 17-aLiga a II-a – etapa a 17-aLiga a II-a – etapa a 17-aLiga a II-a – etapa a 17-aLiga a II-a – etapa a 17-aLiga a II-a – etapa a 17-aLiga a II-a – etapa a 17-a
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Dupã eºecul suferit, joi, la Zajecar, 27-29,
naþionala femininã de handbal a Româ-
niei s-a revanºat contra Serbiei, impunân-
du-se sâmbãtã, la Drobeta-Turnu Severin,
scor 21-19, în cea de-a patra partidã din
preliminariile CE din 2012. Rezultat echi-
valent practic cu câºtigarea grupei (se cali-
ficã primele douã), tricolorele, în contextul
în care Portugalia ºi Grecia este aproape
imposibil de crezut cã vor pune probleme,
fiind favorizate de golurile mai multe în-
scrise în deplasare. Fapt extrem de impor-
tant, deoarece locul întâi conferã poziþia de
cap de serie la tragerea la sorþi a grupelor
turneului final.

Disecând cele întâmplate, Serbia a fost
echipa dominantã în primul sfert de orã (0-2
ºi 3-5), în care tricolorele ºi-au intrat mai
greu în ritm, dar pânã la urmã au reuºit sã
preia conducerea, 6-5. Pivotul Oana Ma-
nea a fost principala armã a echipei lui Radu

S-a rãzbunat. Primul loc e ca ºi adjudecat!

România, victorie dramaticã cu SerbiaRomânia, victorie dramaticã cu SerbiaRomânia, victorie dramaticã cu SerbiaRomânia, victorie dramaticã cu SerbiaRomânia, victorie dramaticã cu Serbia

Voina, care a continuat tes-
tarea mai multor jucãtoa-
re tinere, în perspectiva
turneului preolimpic (9-7,
min. 20). Au urmat însã
minute de joc pline de gre-
ºeli pentru România, care s-a vãzut egalatã
ºi condusã în minutul 26 (9-10). Dupã 30
de minute, 10-11, cu momente confuze în
joc înaintea pauzei, care l-au exasperat pe
antrenorul naþionalei.

La reluare, în poartã a intrat Talida Tol-
nai, care a reuºit cu câteva parade sã-ºi
motiveze coechipierele, 14-13 (41), dupã un
contraatac al Adei Nechita. Serbia a fost însã
greu de depãºit, la fiecare efort al tricolore-
lor de a se detaºa revenind rapid, 15-16 (45).
Miza ocupãrii primului loc în grupã a cres-
cut tensiunea cu fiecare minut, fiecare reu-
ºitã a handbalistelor românce fiind aplauda-
tã cu frenezie de suporteri (18-17, min. 50).

“Hai fetelor, hai acum, nu mai e mult!”, le-a
spus antrenorul Radu Voina jucãtoarelor
sale la time-out. Cu cinci minute înaintea
finalului, tabela arãta egalitatea, 19-19, cu
momente din ce în ce mai dramatice în joc.
Sârboaicele au luptat pentru fiecare minge,
chiar dincolo de limita regulamentului, dar
nu au putut învinge, România câºtigând cu
21-19.

Au marcat: Bãbeanu 6 goluri, Manea 5,
Chintoan 3, Nechita ºi Brãdeanu – câte douã,
Zamfir, Vãdineanu ºi Farcãu – câte una.

În cealaltã confruntare a grupei, una dis-
putatã tot sâmbãtã, Portugalia a trecut clar,
acasã, de Grecia, scor 39-17.

Clasament
1. România 4 3 0 1 121-90 6p
2. Serbia 4 3 0 1 116-89 6
3. Portugalia 4 2 0 2 114-102 4
4. Grecia 4 0 0 4 73-143 0
* Primele douã clasate în fiecare din cele ºapte grupe se vor califica la

turneul final al Campionatului European din Olanda, care este programat în
intervalul 2-16 decembrie. La turneul final sunt calificate din oficiu campioa-
na europeanã Norvegia ºi þara gazdã, Olanda.

* România va juca ultimele douã meciuri din preliminarii în deplasare, cu
Portugalia (35-24 în tur), în 30 mai, respectiv cu Grecia (38-18 în tur), pe teren
propriu, în 2 iunie.

FC Liverpool a reintrat pe filiera Cristi
Chivu. “Cum nu ar trebui, cum pare din ce
în ce mai verosimil, sã-ºi prelungeascã în-
þelegerea cu Inter, fundaºul român a deve-
nit o tentaþie foarte mare pentru «cormo-
rani»”, a anunþat mass-media englezã. Po-
trivit acesteia, “Chivu place mult antreno-
rului Kenny Dalglish, care se gândeºte foarte

Chivu este dorit din nou pe “Anfield”
serios la aceastã soluþie deoarece este pre-
gãtit sã-l lase sã plece pe brazilianul Fabio
Aurelio”.

Chivu (31 de ani) a mai fost dorit de Li-
verpool în vara trecutã, dar el a refuzat sã
se despartã atunci de Inter. Printre forma-
þiile care l-ar mai curta se numãrã Milan,
Napoli, PSG ºi Ajax Amsterdam.

Mijlocaºul român Gabriel Torje a
reuºit sã loveascã decisiv pe terenul
lui Palermo, de unde Udinese a plecat,
sâmbãtã seara, in extremis, cu un
punct (1-1).

Intrat pe teren în minutul 66 în
locul lui Pazienza, Torje, care puncta-
se doar o datã pânã acum (la 2-3 cu
Fiorentina, în 5 februarie), a finalizat
cu un ºut din unghi în minutul 85 din
pasa lui Pereyra ºi a egalat dupã ce

Torje a înscris al doilea sãu gol în tricoul lui Udinese
Miccoli (31) reuºise sã deschidã
scorul.

“Sunt foarte fericit cã am înscris,
dar nu e suficient pentru noi. Am fi vrut
o victorie dar ºtim cã e greu sã iei trei
puncte pe terenul lui Palermo. Suntem
ºi puþini obosiþi deoarece am jucat trei
meciuri pe sãptãmânã. Sper sã fiu omul
decisiv pentru Udinese pe final de
sezon, pentru asta mã pregãtesc”, a
declarat Torje la finalul jocului.

Liga Campionilor, un obiectiv
tot mai greu de atins pentru Chelsea

Într-un sezon dezamãgitor, Chelsea avea
oportunitatea sã se apropie, sâmbãtã, de lo-
cul 4, ultimul de Champions League, chiar
în meciul contra echipei care-l ocupã, Tot-
tenham. Între cele douã rivale londoneze dis-
tanþa era de 5 puncte ºi aºa a rãmas, întru-
cât pe “Stamford Bridge” s-a terminat 0-0.

Nu a fost un joc nemaipomenit. Prudenþa
de ambele pãrþi a fost puternicã, de aceea
situaþiile favorabile au apãrut rar. Marea oca-
zie a lui Chelsea a ratat-o Mata, barã din lo-

viturã liberã. Dincolo, Bale a þintit cu capul
“transversala” la un corner, dupã ce Adeba-
yor a fost prea lent la o fazã când scãpase
singur.

Consolare pentru albaºtri: au înregistrat a
22-a partidã consecutivã fãrã eºec în dispu-
tele cu Tottenham (15 victorii, 7 remize). În
acest sezon nu au câºtigat însã nici un der-
by londonez. Ultimul astfel de triumf datea-
zã din mai 2011, când învinsa a fost chiar
“Spurs”.

HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012 PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 30-A

Chelsea – Tottenham 0-0
Arsenal – Aston V. 3-0
Bolton – Blackburn 2-1
Liverpool – Wigan 1-2
Norwich – Wolves 2-1
Sunderland – QPR 3-1
Swansea – Everton 0-2
Stoke – Man. City 1-1
(Costel Pantilimon a fost rezervã la oaspeþi)
West Brom – Newcastle  (asearã)
Man. United – Fulham (azi, 22:00, Dg.Sp.3)
Clasament: 1. Man. City 70p, 2. Man. Uni-

ted 69p (– un joc ), 3. Arsenal 58p, 4. Totten-
ham 55p, 5. Chelsea 49p...16. Blackburn 28p,
17. Bolton 26p (– un joc ), 18. QPR 25p, 19.
Wigan 25p, 20. Wolves 22p.

BUNDESLIGA -
ETAPA A 27-A

Wolfsburg – Hamburg 2-1
Bayern – Hannover 2-1
Bremen – Augsburg 1-1
Mainz – Hertha 1-3
Freiburg – K’lautern 2-0
M’gladbach – Hoffenh. 1-2
Schalke – Leverkusen 2-0
(Ciprian Marica nu a fãcut parte din lotul

formaþiei gazdã)
Stuttgart – Nurnberg 1-0
Koln – Dortmund (asearã)
Clasament: 1. Dortmund 59p, 2. Bayern

54p, 3. M’gladbach 51p, 4. Schalke 50p, 5.
Leverkusen 40p...14. Hamburg 27p, 15. Aug-
sburg 26p, 16. Freiburg 25p, 17. Hertha 23p,
18. K’lautern 20p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 29-A

Mallorca – Barcelona 0-2
Real Madrid – Sociedad 5-1
Getafe – Valencia 3-1
Zaragoza – Atletico 1-0
Levante – Osasuna 0-2
Espanyol – Malaga 1-2
Bilbao – Gijon, Rayo V. – Villarreal, Betis –

Santander (asearã).
Granada – Sevilla (azi)
Clasament: 1. Real Madrid 75p, 2. Barcelona

69p, 3. Valencia 47p, 4. Malaga 47p, 5. Levante
44p...16. Granada 31p (– un joc ), 17. Villarreal 28p
(– un joc ), 18. Zaragoza 25p, 19. Santander 24p
(– un joc), 20. Gijon 24p (– un joc ).
SERIE A – ETAPA A 29-A
Milan – Roma 2-1
(Bogdan Lobonþ nu a fãcut parte din lotul

capitolinilor, fiind accidentat)
Palermo – Udinese 1-1
(Introdus pe teren în minutul 66, Gabriel

Torje a reuºit sã marcheze golul egalizator al
vizitatorilor, 20 de minute mai târziu)

Atalanta – Bologna 2-0
Lazio – Cagliari 1-0
(ªtefan Radu a fost integralist la gazde)
Napoli – Catania 2-2
Genoa – Fiorentina 2-2
Novara – Lecce 0-0
Cesena – Parma 2-2
(La amfitrioni, Adrian Mutu a jucat tot

meciul)
Chievo – Siena 1-1
Juventus – Inter  (asearã)
Clasament: 1. Milan 63p, 2. Juventus 56p

(– un joc ), 3. Lazio 51p, 4. Napoli 48p, 5. Udi-
nese 48p...16. Fiorentina 33p, 17. Parma 32p,
18. Lecce 27p, 19. Novara 24p, 20. Cesena 18p.
LIGUE 1 – ETAPA A 29-A

Ajaccio – Lorient 1-1
Brest – Nancy 0-1
(La învingãtori, Daniel Niculae a jucat în-

cepând cu minutul 77)
Evian TG – Lille 0-3
Lyon – Sochaux 2-1
Montpellier – St’Etienne 1-0
(Bãnel Nicoliþã a fost titular la vizitatori,

evoluând pânã în secvenþele de final, 90+2)
Nice – Marseille 1-1
Valenciennes – Rennes 1-0
Dijon – Caen, Toulouse – Auxerre, Paris SG

– Bordeaux  (asearã).
Clasament: 1. Montpellier 60p, 2. Paris SG

59p (– un joc ), 3. Lille 53p, 4. Lyon 49p, 5.
Toulouse 47p (– un joc ),...16. Dijon 30p (– un
joc ), 17. Caen 29p (– un joc ), 18. Nice 28p, 19.
Sochaux 27p, 20. Auxerre 24p (– un joc ).



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii luni, 26 martie 2012
Pagină realizată de COSMIN STAICUsport

LIGA I – ETAPA A XXIII-A
CS Mioveni – Pandurii 0-2
Au marcat: Batin 16, Viera 52.
Concordia – U Cluj 0-0
Voinţa Sibiu – Sportul 1-0
A marcat: I. Popa 2.
Meciurile Astra – FCM Târgu Mureş, FC Braşov – Rapid, Dinamo

– FC Vaslui s-au disputat aseară, după închiderea ediţiei.

Astăzi
Ceahlăul – Petrolul – ora 19 (Digisport)
CFR Cluj – Oţelul – ora 19 (Dolcesport)
Steaua – Gaz Metan – ora 21.30 (Digisport)

Circa 500 de suporteri s-au adunat
sâmbătă după-amiază în Piaţa Victo-
riei din Bucureşti pentru a readuce în
atenţie situaţia Universităţii Craiova,
dar şi excesele forţelor de ordine de
pe stadioane, care sâmbătă s-au mu-
tat şi în stradă. Protestele îi vizau pe
toţi vinovaţii: Mititelu, Mitică, Sandu.
Patru autocare au adus un contigent
de fani din Bănie la miting, cărora li
s-au adăugat suporteri ai Ştiinţei din
Bucureşti, dar şi reprezentanţi ai gale-
riilor unor echipe rivale: Steaua, Dina-
mo, Rapid, Petrolul şi Oţelul Galaţi.
Aproape o oră au putut fanii să se
desfăşoare în voie, deşi mitingul era
aprobat preţ de două ceasuri, în jurul
orei 17 forţele de ordine nu au  mai
suportat unele ironii din partea supor-
terilor şi au trecut la represalii. Fanii
au afişat mai multe bannere: „Craiova
noastră niciodată nu o să ştii cât de
mult te iubim şi te purtăm în suflet”,
„Ştiinţa va muri când noi nu vom mai
fi”, „Mititelu groparul Craiovei”, „Fot-
balul românesc fără dictatori naţiunea
aşteaptă”, „Mititelu un sărac mincinos
ne-a distrus”, „Nu cedăm şi drept do-
vadă ne mutăm peluza-n stradă”, „Na-
şule fă-ţi bagajul şi să cobori, ultimul
mandat e adus de procurori”, „Mitică,
pensia să-ţi fie pe adresa de la puş-
cărie”, „Sandu şi Dragomir la ospi-
ciu, Mititelu femeia lor de serviciu”.
De asemenea, ei au scandat: „De Le-
gea 4 nu ne e frică să-ţi dăm la ... Mi-
tică de la Ligă”, „Mitică la puşcărie”,
„Ştiinţa nu moare, ale/ Pleacă bruta-
rule!”, „Mircea Sandu eşti o mizerie”,
„Pe Sandu şi Dragomir să-i vedem la
cimitir”, „România stat poliţienesc”,
„Ole ola refuzăm dictatura”, „Toată
lumea ştie, ne conduce SIE”, „O do-
rinţă sinceră, România liberă”, „Când
ne loviţi, daţi la-ntâmplare, că pumnii
voştri minte nu are”.

Fiul fostului ofiţer de presă al
Ştiinţei, bătut de jandarmi

La 45 de minute după ce a început
mitingul autorizat, pe care fanii Cra-
iovei îl anunţaseră ca fiind paşnic, un
suporter al Universităţii a fost eva-
cuat din rândul celorlalţi participanţi.
Imediat s-a creat o ambuscadă, iar
după câteva îmbrânceli între forţele
de ordine şi suporteri, jandarmii au
in tervenit  cu  gaze lacrimogene şi
i-au dispersat pe majoritatea fanilor
din Piaţa Victoriei. Mai mulţi fani au
fost reţinuţi şi urcaţi în dubele Jan-
darmeriei. După aproximativ un sfert
de oră, în  Piaţa Victoriei au revenit
aproximativ 100 de suporteri, care au
continuat protestul. Unul dintre cei
reţinuţi este Vlad Neagoe, fiul fostu-
lui ofiţer de presă al Universităţii Cra-

Pandurii, la prima victorie din returLiga I
Jocul estetic etalat de Pandurii şi în retur a fost concreti-

zat şi prin rezultate abia în etapa a 23-a de băieţii lui Grigoraş,
care s-au impus fără probleme pe terenul lanternei roşii, CS
Mioveni. Cu căpitanul Pintilii revenit în primul „unspreze-
ce”, Pandurii a dominat clar, în stilu-i caracteristic, partida de
la Mioveni, iar Batin a deschis scorul după o fază de efect
creată pe stânga de Ibeh, care l-a lăsat „cu jokerul pe liber”
pe atacantul gorjean. Scorul a fost majorat în partea secundă
de jucătorul care a arătat cea mai mare creştere în joc în
actualul sezon, stoperul Viera, cu o lovitură de cap. Al doilea

meci al etapei a fost unul mai plictisitor decât se aştepta toată
lumea după ce arătaseră în jocurile precedente Chiajna şi U
Cluj. Cele două s-au anihilat reciproc, mulţumindu-se cu un
punct. Astăzi se dispută ultimele 3 jocuri ale etapei a 23-a.
CFR-ul joacă acasă contra campioanei Oţelul, căreia i-a făcut
cadou punctele în sezonul trecut, luându-le înapoi la fel de
suspect în tur, când s-a impus cu 4-0 în oraşul de lângă
Dunăre. Steaua întâlneşte Mediaşul şi nu-şi mai permite paşi
greşiţi, deşi în campionatul precedent băieţii lui Pustai câşti-
gau în Ghencea prin reuşita lui Eric.

Mitingul fanilor Ştiinţei, întrerupt brutal de intervenţia forţelor de ordine

 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXIII-A

CFR Cluj 22 14 5 3 42-16 47
Dinamo 22 13 6 3 38-16 45
Rapid 22 12 5 5 34-21 41
Steaua 22 12 5 5 28-16 41
FC Vaslui 22 12 3 7 37-20 39
Oţelul Galaţi 22 10 6 6 20-16 36
Pandurii 23 9 8 6 34-24 35
„U” Cluj 23 8 10 5 30-23 34
Astra Ploieşti 22 7 7 8 22-24 28
FC Braşov 22 7 5 10 22-22 26
Gaz Metan 22 7 5 10 30-35 26
Ceahlăul 22 6 8 8 20-29 26
Voinţa Sibiu 23 6 7 10 14-24 26
Sportul Stud. 23 5 9 9 25-36 24
FCM Tg. Mureş 22 4 9 9 18-26 21
Concordia 23 5 6 12 18-37 21
Petrolul 22 4 7 11 21-31 19
CS Mioveni 23 2 5 16 13-48 11

iova, Vicenţiu Neagoe. Vlad Neagoe
a fost bătut de jandarmi, tras de păr
în drum spre dubă şi i s-au pus cătu-
şele. Singura vină care probabil i s-a
găsit lui Vlad a fost faptul că era prin-
tre cei mai înalţi participanţi la miting.
„Au fost persoane sub influenţa bău-
turilor alcoolice. Au scandat injurii la
adresa forţelor de ordine, au devenit
violenţi şi n-au ascultat de avertismen-
tele verbale. S-a aruncat cu sticle, pa-
hare şi a trebuit să intervenim pentru
a restabili ordinea. Avem aproximativ
40 de persoane reţinute la secţie”, a
declarat Florin Culea, purtător de cu-
vânt Jandarmeria Română.

ASR: „Intervenţia jandarmilor
a fost nejustificată”

De partea cealaltă, Asociaţia Su-
porterilor Români a emis ieri un co-
municat prin care a acuzat încă o dată
abuzurile forţelor de ordine. „Din re-
latările suporterilor olteni sau ploieş-
teni, am aflat că drumul lor a fost unul
cu peripeţii, încă de la plecare, şi cul-
minând cu intrarea în Bucureşti, unde
au fost jigniţi, provocaţi şi intimidaţi
de către forţele jandarmeriei. În Piaţa
Victoriei, totul decurgea normal, chiar
dacă unele scandări sporad ice nu
corespundeau normelor bunelor ma-
niere, simplii trecători se opreau şi
aplaudau prezenţa noastră acolo, şi
unii chiar au intrat în acel perimetru
solidarizând. Nu s-au aprins torţe,
nici măcar una, o singură fumigenă
albastră a fost aprinsă în mijlocul su-
porterilor şi în perimetrul rezervat, dar
stinsă în mai puţin de un minut, nu
au existat bannere cu trimitere la ură
rasială, nu au existat bannere cu con-
ţinut sexual explicit, nu au existat pie-
tre sau beţe aruncate înspre jandarmi,
şi totuşi au existat: gaze, pulane pe

spinare, arestări şi tratamente inuma-
ne din partea jandarmeriei. Nu pozăm
în îngeraşi, dar să spunem lucrurilor
pe nume şi să nu mai acoperim aces-

te abuzuri. Nimic din ceea ce se în-
tâmplă acolo nu lasă senzaţia că vre-
un act de violenţă ar fi posibil. Inter-
venţia jandarmilor a fost una nejusti-
ficată, ba chiar comandată am putea
spune, din cauza faptului că au refu-
zat cu îndârjire dialogul cerut de noi,
în aplanarea acelui incident invocat
de dumnealor. Prin aceste metode nu
doar că nu o să ne opriţi, dar ne în-
dârjiţi şi mai tare să luptăm pentru
drepturile noastre ale românilor”, se
arată în comunicatul ASR.

Mititelu: „Ştiinţa nu moare,
datorită mie şi familiei mele”

Acuzat  de Asociaţ ia Suporteri-
lor Olteni, gruparea care nu a part i-
cipat la manifestarea din  Piaţa Vic-
to riei, că a o rgan izat  din  umbră mi-
t ingul de la  Bucureş ti, patronu l

Univeristăţii Craiova, s-a dezis de
protes tatari şi a  reiterat teoria con-
form căreia Univers itatea este le-
gată pe veci de el şi de familia s a:
„Organizatorii mitingu lui sun t cei
care au pus la  cale cu Piţurcă dis-
trugerea Craiovei. Şt iinţa nu  moare
datorită mie şi familiei mele, nu da-
to rită lor, care agaţă un steag pe
gard”, a  declarat patronul Univer-
sităţii Craiova, Adrian Mititelu. În
ton cu  Mit itelu  a  fos t ch iar inami-
cul său  numărul unu , Dumitru Dra-
gomir, care a condamnat acţiunea

de sâmbătă. „Asemenea evenimen-
te înfundă definit iv Craiova. Câţ i-
va nenorociţi, care trebuie interzişi
pe stadioane, s unt  bătuţi de jan-
darmi pent ru că atacă folosind pie-
tre şi cărămizi. Mie mi s e rupe s u-
fletul de Universitatea Craiova”, a
spus  p reşedintele LPF. Aces ta a
adăugat  că în tr-o convorbire cu
primarul Craiovei, Anton ie Solo-
mon, acesta i-a destăinuit  că inten-
ţionează să fo rmeze o echipă de fot-
bal a  oraşului în cazu l în care va
obţ ine un nou mandat.

Aproape 500 de fani au demonstrat preţ de o oră în Piaţa
Victoriei, fiind apoi bătuţi şi dispersaţi de jandarmi

Protestul „Ştiinţa nu moare”,
oprit cu gaze şi bastoane

Protestul „Ştiinţa nu moare”,
oprit cu gaze şi bastoane

Protestul „Ştiinţa nu moare”,
oprit cu gaze şi bastoane

Protestul „Ştiinţa nu moare”,
oprit cu gaze şi bastoane

Protestul „Ştiinţa nu moare”,
oprit cu gaze şi bastoane

Protestul „Ştiinţa nu moare”,
oprit cu gaze şi bastoane

Protestul „Ştiinţa nu moare”,
oprit cu gaze şi bastoane

Protestul „Ştiinţa nu moare”,
oprit cu gaze şi bastoane

Protestul „Ştiinţa nu moare”,
oprit cu gaze şi bastoane


