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Angajaţilor de la Fabrica de Avioane din Craiova
le-a ajuns cuţitul la os. Cu salariile neîncasate  de
aproape un an, oamenii au încetat, ieri,  lucru - de
fapt nici nu prea aveau ce  să mai muncească - ş i au
ieşit în faţa fabricii. Ulterior, când au aflat că există
posibilitatea să nu fie pontaţi, şi-au continuat protes-
tele , dar în curtea societăţii.  Părăsiţi parcă de toate
autorităţile , angajaţii fabricii nu mai au de gând să
renunţe la această grevă. Fabrica de Avioane din Cra-
iova mai are în pre zent 320 de angajaţi, numărul lor
diminuându-se constant după 1990, când uzina avea
4.703 salariaţi. Cu ochii în lacrimi, oamenii au spus
că nu mai au cu ce să cumpere pâine la copii. Culmea
este  că majoritatea angajaţilor de  la Avioane Craiova
nu sunt nişte simpli muncitori, ci specialişti într-un
dome niu strategic - Aeronautica. Ei sunt căutaţi de
inve stitori străini din Franţa, Elveţia şi mai ales Isra-
el. Din păcate, nu şi de ai noştri....

Învăţăturile lui
Tony Blair pentru
Victor Ponta

La numai două săptămâni după
ce s-a aflat la un miting electoral
al lui Francois Hollande, la Paris,
alături de alţi lideri social-demo-
craţi europeni, Victor Ponta, co-
preşedinte USL, l-a avut ieri invi-
tat, la Bucureşti, pe fostul premier
britanic, Tony Blair,  unul dintre
actorii politici inovatori ai perioa-
dei de schimbări strategice la ni-
vel global de după căderea comu-
nismului. Titlul conferinţei aces-
tuia a fost „Viitorul Europei în noua
ordine mondială”. Cunoscut pen-
tru încercările sale, împreună cu
Bill Clinton, de a lansa doctrina „A
treia cale”...

Hotărâri de Guvern
dictate din afara ţării

Licitaţii cu
cântec la Porţile
de Fier I şi II

Summit-ul nuclear
de la Seul, sub
spectrul ameninţării
nord-coreene

Liderii a peste 50 de state ale lu-
mii, printre care preşedintele ameri-
can, Barack Obama, s-au întâlnit ieri
la Seul, în cadrul unui summit nu-
clear, la care discuţiile informale sunt
dominate de proiectul lansării unei
rachete de către Coreea de Nord, şi,
deloc în subsidiar, de chestiunea ira-
niană. În cadrul unui discurs ţinut în
faţa studenţilor Universităţii Hankuk,
din Seul, înaintea deschiderii sum-
mit-ului de două zile, Barack Oba-
ma a lansat un mesaj pentru Phe-
nian. „Eu vreau să mă adresez di-
rect liderilor nord-coreeni...”

Nemulţumiţi de neplata salariilor de aproape un an

Protest cu ochii în lacrimi, în curtea
fabricii de Avioane din Craiova
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Cum au pierdut finanţarea
europeană 72 de doljeni:

Exces de zel la
Centrul Regional
APDRP Craiova



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 marþi, 27 martie 2012
actualitate

$1 EURO ...........................4,3691 ............. 43691
1 lirã sterlinã..........................5,2303.......................52303

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 27 martie - max: 17°C - min: 5°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3048........33048
1 g AUR (preþ în lei).......176,2917......1762917

Cursul pieþei valutare din 27 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Prefecþii, trebuie sã spunã,
pânã joi, dacã vor candida
la locale

Ministrul Administraþiei ºi
Internelor, Gabriel Berca, le-a
cerut, ieri, prefecþilor, într-o
videoconferinþã, sã anunþe pânã joi
dacã vor sã candideze la alegerile
locale ºi a discutat cu aceºtia
despre organizarea alegerilor, se
aratã într-un comunicat de presã
al MAI. „Ministrul Gabriel Berca a
menþionat cã dacã existã prefecþi
care doresc sã candideze la
alegerile locale aceºtia trebuie sã
precizeze acest lucru pânã joi, 29
martie a.c.”, a informat sursa
citatã. De asemenea, în videoconfe-
rinþã au fost discutate ºi mãsurile
dispuse la nivelul instituþiei pentru
asigurarea unui climat de liniºte ºi
siguranþã publicã pe durata
sãrbãtorilor de Paºte.

USL vrea grup de lucru pentru
o nouã lege electoralã

Uniunea Social-Liberalã (USL)
solicitã puterii formarea unui grup
de lucru putere-opoziþie pentru
elaborarea, cât mai rapid, a unei
noi legi electorale, prin care sã se
evite ca în Parlament sã mai existe
„alþi Boldea”. Anunþul a fost fãcut
ieri, dupã ºedinþa conducerii USL,
de cãtre co-preºedintele Victor
Ponta. „Acum trebuie sã plece
preºedintele din Coreea de Sud (n.r.
– unde participã la un summit pe
tema securitãþii energetice) în
Kenya, sã batã, practic, toatã lumea
în lung ºi-n lat dupã el. Cred cã
trebuie sã tragem învãþãminte din
acest exemplu, trebuie sã modificãm
rapid legea electoralã, în aºa fel
încât sã existe o responsabilitate
clarã, un mod de selecþie al
partidelor, dreptul alegãtorilor de
a-i trimite în Parlament pe cei pe
care îi voteazã, pentru cã alegãtorii
din colegiul domnului Boldea nu l-
au votat pe Boldea, l-au votat pe
candidatul PSD ºi, totuºi, în
Parlament a ajuns Boldea”, a arãtat
liderul social-democrat.

Preºedintele Traian Bãsescu a
adresat, duminicã, o scrisoare pre-
ºedinþilor celor douã camere ale
Parlamentului, Roberta Anastase ºi
Vasile Blaga, cerându-le sã acorde
o atenþie deosebitã în adoptarea
unor proiecte de lege  de care de-
pinde îndeplinirea, de cãtre Româ-
nia, a condiþionalitãþilor ºi recoman-
dãrilor prevãzute în ultimul Raport
de þarã privind progresele în dome-
niul justiþiei ºi combaterii corupþiei.
Proiectele de lege menþionate de
ºeful statului se referã la: punerea
în aplicare a Codului de procedurã
civilã, statutul personalului de spe-
cialitate din cadrul instanþelor jude-
cãtoreºti ºi al Parchetelor de pe lân-
gã acestea, aprobarea Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului nr. 79/
2011 pentru reglementarea unor

Preºedintele le-a scris lui
Anastase ºi Blaga sã urgenteze
adoptarea unor proiecte de lege Impozitele ºi taxele locale vor creºte de la 1 ianuarie 2013 cu 16,05%,

potrivit unui proiect de hotãrâre de Guvern elaborat ieri de Ministerul
Finanþelor ºi avizat de premierul Mihai Rãzvan Ungureanu. În concor-
danþã cu prevederile art.292 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se actualizeazã nivelurile impo-
zitelor ºi taxelor locale, precum ºi amenzile aplicabile începând cu anul
fiscal 2010, începând cu anul fiscal 2013, cu rata inflaþiei pentru perioa-
da de 3 ani de la ultima indexare, respectiv 16,05% pentru anii 2010-
2012. Prin indexarea la inflaþie a impozitelor ºi taxelor locale se preconi-
zeazã cã veniturile bugetelor locale vor creºte cu 891 milioane lei. Pro-
iectul de act normativ
a fost transmis spre
consultare Asociaþiei
Comunelor din Româ-
nia, Asociaþiei Oraºelor
din România, Asociaþiei
Municipiilor din Româ-
nia, Uniunii Naþionale a
Consiliilor Judeþene din
România ºi Federaþiei
Autoritãþilor Locale din
România.

Impozitele ºi taxele locale ar
putea creºte cu 16% din 2013

Liderul deputaþilor PSD, Mircea
Duºa, a precizat ieri cã PSD îi pro-
pune pentru posturile de membri ai
CNSAS pe Cazimir Ionescu, Lauren-
þiu Tãnase ºi Florin Abraham, iar la
Consiliul Naþional al Valorilor Mo-
biliare - pentru funcþia de vicepre-
ºedinte pe senatorul Gheorghe Mar-
cu ºi pentru aceea de comisar pe Do-
rina Mihãilescu. Maria Lazãr va fi
propusã pentru funcþia de membru
al Consiliului Naþional pentru Com-
baterea Discriminãrii, iar la Comisia
de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private va fi propus Ion Giu-
rescu, pentru postul de vicepreºe-
dinte. Mircea Duºa a mai spus cã
pentru funcþia de vicepreºedinte al
Avocatului Poporului PSD îl propu-
ne pe Valer Dorneanu. Reprezentan-
þii coaliþiei majoritare nu au vrut sã
facã publice nominalizãrile lor pen-
tru funcþiile din cele ºapte instituþii
aflate în subordinea Parlamentului,
surse parlamentare precizând cã

PSD participã la împãrþirea posturilor
de la instituþiile din subordinea

Parlamentului, PNL ºi PC nu
USL va lansa oficial, în congresele succesive ale PSD, PNL ºi PC din 7

aprilie, tandemul Victor Ponta premier - Crin Antonescu preºedinte ºi va adop-
ta documente statutare care sã prevadã interdicþia de colaborare „cu PDL ºi cu
acoliþii sãi în viitoarea guvernare”. „Am finalizat pregãtirile tehnice pentru eve-
nimentul din 7 aprilie. Este vorba despre congresele celor trei partide compo-
nente ale USL, urmate de un eveniment al USL. (...)”, a declarat vicepreºedin-
tele Mihai Voicu, dupã ºedinþa BPC al PNL. De asemenea, el a precizat cã, tot
atunci, va avea loc desemnarea oficialã a liderului PSD, Victor Ponta, drept
candidat din partea USL pentru funcþia de prim-ministru ºi a liderului PNL,
Crin Antonescu, drept candidat USL la urmãtoarele alegeri prezidenþiale.

Tandemul Ponta premier-Antonescu
preºedinte, lansat oficial pe 7 aprilie

Deputatul Mihail Boldea (foto) s-a predat la
Consulatul României din Nairobi, Kenya, a in-
format ieri TVR. Avocatul parlamentarului a
confirmat cã acesta s-a predat la Consulat du-
minicã seara. Avocatul George Moloman de-
clarase, tot ieri, în prima parte a zilei, cã a
discutat cu clientul lui ºi cã acesta i-a spus cã

vine în România „mâine sau poimâine”, ime-
diat ce rezolvã problemele cu biletele de avion
ºi cu actele. Acesta a dat asigurãri cã a discu-
tat ºi ieri-dimineaþã cu clientul lui, care i-a pre-
cizat cã a început procedurile pentru a se în-
toarce în România. „Boldea chiar îºi doreºte
sã vinã în þarã, dar momentan este blocat cu

biletele de avion”, a declarat, pen-
tru Mediafax, avocatul Moloman.
Moloman a subliniat cã „nu este
aºa uºor sã ajungi în România din
Kenya”, fiind nevoie de o serie
întreagã de escale. Avocatul a mai
spus cã a discutat cu deputatul
Boldea despre strategia de apãra-
re, dar cã nu poate da detalii pen-
tru cã nu are acordul acestuia, însã
a þinut sã adauge cã Mihail Bol-
dea nu a avut în vedere sã discu-
te direct cu presa, în urma acu-
zaþiilor care i-au fost aduse fiind
nevoit sã ia atitudine.

Moloman a mai spus cã încã

de la prima discuþie cu Boldea l-a sfãtuit sã
vinã cât mai repede în þarã, deoarece prezenþa
lui este necesarã pentru desfãºurarea cât mai
rapidã a procesului, dar ºi pentru a-ºi construi
o strategie de apãrare cât mai pertinentã.

Pânã la revenirea sa în þarã, deputatul, avocat
de profesie, a fost suspendat din Baroul Galaþi,
decizia fiind motivatã de faptul cã, prin învinui-
rile care i se aduc, acesta aduce atingere „presti-
giului acestei profesii”, a declarat, ieri, decanul
Baroului, Ion Popa: „Vineri, Consiliul Baroului a
decis suspendarea domnului Mihail Boldea. De-
cizia a fost motivatã de faptul cã domnul Boldea
este acuzat de comiterea de infracþiuni care aduc
atingere prestigiului acestei profesii”.

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, du-
minicã, cã deputatul Mihail Boldea este „per-
fect localizat” ºi cã, „în orice moment”, se
poate declanºa operaþiunea de reþinere a sa.
„Obiectivul” este, a remarcat ºeful statului, ca
deputatul sã fie adus în þarã prin intermediul
autoritãþilor române, pentru a preveni „deten-
þia în strãinãtate”.

Deputatul Boldea s-a predat în KenyaDeputatul Boldea s-a predat în KenyaDeputatul Boldea s-a predat în KenyaDeputatul Boldea s-a predat în KenyaDeputatul Boldea s-a predat în Kenya

existã divergenþe în privinþa unor
posturi, cum ar fi în privinþa uneia
dintre funcþiile de vicepreºedinte la
Avocatul Poporului, între UNPR ºi
minoritãþi. Potrivit unor surse parla-
mentare, PDL o susþine pe Carmen
Negoiþã pentru funcþia de preºedin-
te al CNVM ºi pe Ana Maria Pãtru
pentru ºefia Autoritãþii Electorale
Permanente. Co-preºedintele USL
Crin Antonescu a anunþat, tot ieri,
cã doar PSD îºi va desemna candi-
daþi pentru aceste ºapte instituþii,
în timp ce PNL ºi PC nu vor face
propuneri. Nici un parlamentar USL
nu va participa la votarea acestor
propuneri, nici la comisii, nici în plen.

Premierul Mihai Rãzvan Ungu-
reanu l-a propus pe Claudiu-Octa-
vian Secaºiu, fost preºedinte al Con-
siliului Naþional pentru Studierea Ar-
hivelor Securitãþii (CNSAS), pentru
un nou mandat de membru al Cole-
giului CNSAS, de ºase ani, infor-
meazã Guvernul.

mãsuri necesare intrãrii în vigoare
a Legii nr. 287/2009 privind Codul
Civil, modificarea ºi completarea
Codului Penal ºi a Legii nr. 286/2009
privind Codul Penal (confiscarea
extinsã), punerea în aplicare a Co-
dului Penal ºi modificarea ºi com-
pletarea unor acte normative care
cuprind dispoziþii penale, modifica-
rea ºi completarea Legii notarilor
publici ºi a activitãþii notariale. „Vã
menþionez cã, deja, adoptarea pri-
mului proiect de lege se aflã într-o
întârziere de peste o lunã faþã de gra-
ficul stabilit împreunã cu partenerii
noºtri europeni. De asemenea,
adoptarea ultimelor douã proiecte ar
avea un impact pozitiv în ceea ce
priveºte procesul de reformare a sis-
temului de justiþie din România”, se
aratã în scrisoarea preºedintelui.
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La numai două săptămâni după ce s-a
aflat la un miting electoral al lui Francois
Hollande, la Paris,  alături de alţi lideri so-
cial-democraţi europeni,  Victor  Ponta,  co-
preşedinte USL, l-a avut, ier i, invitat, la
Bucureşti, pe fostul premier britanic, Tony
Blair, unul dintre actorii politici inovatori ai
perioadei de schimbări s trategice la nivel
global de după căderea comunismului.  Ti-
tlul conferinţei ac estuia a fost „Viitorul Eu-
ropei în noua ordine mondială”. România s-
a regăsit firav în discursul viu, inteligent croit,
susţinut de argumente logice impecabile, un
expozeu asupra noilor realităţi economice şi
geopolitice ale lumii. Cunoscut pentru în-
cerc ările sale, împreună c u Bill Clinton, de
a lansa doc trina „A treia cale”, o tentativă
de apropiere „de centru” a guvernelor de
stânga, prin „altoirea” unor princ ipii libera-
le la stânga tradiţională, Blair rămâne un per-
sonaj de anvergură, cu expertiză, ale c ărui
păreri au încă viabilitate, dar ş i greutate.
Apropiat de Bill Clinton, dar ş i de George
W. Bush, laburistul Tony Blair, venit la pu-

MIRCEA CANŢĂR

Învăţăturile lui Tony Blair pentru Victor Ponta
tere în mai 1997,  pentru a rămâne în Dow-
ning Street 10, ce coincidenţă, zece ani, a
avut ce împărtăşi liderului social-democrat
de la Bucureşti. Blair a fost prim-minis trul
britanic cel mai lipsit de experienţă, nedeţi-
nând anterior vreo funcţie minis terială, în
momentul accederii la putere. Nu puţini zia-
rişti şi analişti, şi printre aceştia lordul Da-
vid Owen, i-au reproşat aces tuia maniera
de gestionare a urmărilor invadării, în 2001,
a Afganistanului, ş i în 2003 a Irakului, însă
carisma, talentul oratoric , modul iscusit de
a se prezenta, stilul degajat l-au legitimat ca
pe un politician de mare c alibru.  Despre vi-
zita sa la Bucureşti, la invitaţia social-de-
mocratului Vic tor Ponta, s-a spus  că ar
putea reprezenta prilejul unei „examinări” a
aces tuia din urmă,  deloc  lipsită de conse-
cinţe externe, din perspectiva accederii la
funcţia de prim-ministru după alegerile par-
lamentare din toamnă. Şi asta într-un mo-
ment în care, citându-l pe ziaristul Emil Hu-
rezeanu, „Victor Ponta a prins coajă”. Cu
alte cuvinte, nu e vorba de o poză, unul lângă

altul, ci de cu totul altceva. Marea Britanie,
cu Tony Blair premier, a fost aliatul fidel al
SUA,  şi când democ raţii,  dar şi când repu-
blic anii s-au aflat la Casa Albă.  Ce învăţă-
turi îi va transmite lui Victor  Ponta nu avem
de unde să ştim, dar, în orice caz, fostul

lider mesianic are ce-i reco-
manda. Chiar dac ă s-ar  re-
feri, de pildă, doar la impor-
tantele reforme în Educaţie.
A demisionat pe 27 iunie
2007, la mijlocul celui de-al
doilea mandat, şi se spune că
nici un prim-ministru brita-
nic nu a început atât de bine,
pentru a sfârşi atât de prost.
Suc c esorul său,  Gordon
Brown, a avut o lună de miere
impresionantă, fiind tentat să
convoace alegeri anticipate
în septembrie 2007, când
sondajele de opinie au indi-
cat întoarcerea bruscă a pre-
ferinţelor alegătorilor  către

conservatori,  Brow n fiind nevoit să renun-
ţe la intenţia anunţată. Şi în Marea Brita-
nie, c ât şi în SUA, atât laburiştii, cât şi
republicanii au pierdut de pe urma războ-
iului din Irak, pe care nimic, dar absolut
nimic,  nu-l justif icase.

Poliţia Locală Craiova a avut, în
2011, o activitate mediatică foarte
bogată. În raportul de activitate pe
care instituţia îl prezintă aleşilor lo-
cali, conducerea instituţiei c hiar
spune că „s-a pus accent şi chiar
s-a reuşit, în mare măsură, să se
îmbunătăţească imaginea Poliţiei
Locale Craiova”, enumerând apoi
toate apariţiile pe care le-a avut în
presă. Conform acestor date, de-
spre instituţiei s-a vorbit în timpul
a 46 de emisiuni care au fost trans-
mise în direct. Agenţii locali au
apărut, apoi,  în 55 de reportaje
care au putut fi urmărite la postu-
rile locale şi în alte 23 de reportaje
care au fost difuzate pe posturile
naţionale. Poliţiştii locali au dat bine
şi la radio, despre ei făcându-se re-
ferire în sumarul a 12 jurnale şi
emisiuni radio. Cea mai bună re-
clamă şi-au făcut-o totuşi în pagi-
nile ziarelor, însumând 188 de re-
feriri în articole scrise.

Casting cu Poliţia Locală
Dacă nu aţi avut niciodată curiozitatea să număraţi de câte

ori aţi văzut, auzit sau citit despre activitatea poliţiştilor locali
din Bănie, puteţi afla despre toate acestea în bilanţul de activi-
tate al Poliţiei Locale Craiova. Pe lângă sancţiunile şi amenzile
numărate la sânge, conducerea instituţiei nu a uitat să treacă
nici numărul de apariţii în presa scrisă şi audio- vizuală.

Marele trofeu,
un urmărit general

De altfel, bilanţul este destul de
voluminos şi când vine vorba de
acţiuni întreprinse, înc ât se poate
trage concluzia că, în ciuda fap-
tului că au fost cu vreo 200 de
agenţi mai puţin,  au reuş it să
scoată rezultate mai bune.  De
exemplu, în timpul patrulărilor
stradale, poliţiştii locali au desco-

perit 54 de infracţiuni şi au dat
peste un urmărit general pe care
l-au predat organelor de anchetă.
Tot în raport se spune că, anul tre-
c ut, au aplic at  foarte multe
amenzi pe partea de circ ulaţie,  fi-
ind vorba de peste 9.000 de sanc-
ţiuni, din c are 2.500 numai pen-
tru s taţionare şi parcare neregu-
lamentară. O treabă bună au fă-
cut şi cei 12 poliţişti încadraţi la
Cons trucţii, efectuând 1.200 de
controale pentru identif icarea lu-
crărilor de c onstrucţii executate
fără autorizaţie. Au aplicat 170 de
amenzi, iar în patru cazuri s-au
întocmit dosare penale.
Şi mai disciplinaţi, şi cu pistoale

Pentru ac est an, c onducerea
Poliţiei Locale Craiova îşi propu-
ne să îşi trimită agenţii la progra-
me de specializare profes ională ca
să devină şi mai buni. De altfel,
agenţilor li se cere, în 2012, să re-
acţioneze şi mai repede la inter-

venţii. Tot pentru a
atinge performanţa,
ins tituţia vrea să le
ofere poliţiştilor un
echipament c ores-
punz ător.  Aş a se
face că, în raport, fi-
gurează achiziţiile pe
care şi le trecuseră
în 2011, dar pe care
nu au mai reuşit să
le procure din lipsa
banilor. Poliţiştii vor
să se doteze cu pis-

toale letale şi neletale, scutere pen-
tru iarnă ş i bluzoane. Tot în acest
an, conducerea ins tituţiei şi-a pro-
pus ca poliţiştii să devină mai dis-
ciplinaţi, prin „îmbunătăţirea stă-
rii şi prac ticii disciplinare în rân-
dul efectivelor Poliţiei Locale”. Ra-
portul de activitate urmează să fie
prezentat în cadrul şedinţei de joi
pentru a fi validat, prin vot, de ale-
şii locali.

LAURA MOŢÎRLICHE

Începând de mâine, 28 martie, pe strada “Amaradia” vor începe lucrările
de reabilitare, autorităţile fiind nevoite astfel să instituie restricţii ale traficului
auto. Potrivit municipalităţii, aceste modificări vor fi păstrate timp de trei luni
şi jumătate, cât timp durează şantierul. În prima etapă, lucrările se vor desfă-
şura pe sectorul de drum cuprins între intersecţia cu bulevardul “Dacia” şi
intersecţia cu strada “Doljului”, cu blocarea alternativă a unui fir (două benzi
de circulaţie) şi asigurarea traficului auto în ambele sensuri pe celelalte două
benzi. În etapa a doua, lucrările se vor desfăşura pe sectorul de drum cu-
prins între intersecţia cu strada “Doljului” şi, respectiv, intersecţia cu bule-
vardul “Nicolae Titulescu” şi strada “Constantin Brâncuşi”, circulaţia rutieră
urmând a fi deviată pe relaţia: strada “Opanez” – strada “Făgăraş” – strada
“Plevnei“ – strada “G. Enescu” – strada “Iancu Jianu” – bulevardul “Nicolae
Titulescu”. (L. Moţîrliche)

De mâine, restricţii rutiere
şi pe strada “Amaradia”

Seminar privind traficul
de fiinţe
umane

În calitate de coordona-
tor  al Grupului parlamentar
pentru combaterea traficu-
lui de persoane,  înfiinţat în
cadrul Comisiei pentru Afa-
ceri Europene a Parlamen-
tului României, deputatul
PSD Valeriu Zgonea a par-
ticipat la seminarul privind
trafic ul de f iinţe umane, care s -a
desfăşurat la Roma în perioada
21-22 martie a.c .. Seminarul a
fost organizat în c adrul proiec-
tului „Parlamentari împotriva tra-
ficului de persoane”, finanţat de
Comisia Europeană şi de Tudor
Trust,  printre parteneri regăsin-
du-se Grupul pentru combaterea
traficului de femei şi copii al Par-
lamentului Regatului Unit al Ma-
rii Britanii,  Fundaţia Anti-Trafic
şi ECPAT din Regatul Unit, Aso-
ciaţia „High Level Group for Chil-
dren” din România.  Legis laţia
anti-trafic în domeniul protecţiei
victimelor constituie tema prin-
cipală a seminarului la care par-
ticipă parlamentari din mai mul-
te ţăr i europene,  precum şi re-
prezentanţi ai ins tituţiilor  c u

atr ibuţii în c ombaterea traficului
de persoane. Discuţiile vizează,
totodată, aplicarea măsurilor  spe-
ciale de protecţie a vic timelor şi
a măsurilor de prevenţie din noua
directivă privind combaterea tra-
ficului de persoane.

<<Proiectul „Parlamentari îm-
potriva trafic ului de persoane”
are ca obiectiv contribuţia la cre-
area unei reţele de grupuri în Par-
lamentele statelor membre ale
Uniunii Europene,  dar şi din sta-
te vec ine Uniunii, care se con-
fruntă cu traficul de persoane, un
fenomen extrem de grav,  ce a
c ă păta t am ploa re în u ltim ii
ani>>,  a prec izat deputatul Vale-
riu Zgonea.

ALINA DRĂGHICI
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Conform Ghidului Solicitantului
pentru “Instalarea tinerilor fermieri”
– Mãsura 1.1.2., versiunea mai
2011, unul dintre criteriile de selec-
þie în baza cãrora proiectul primeº-
te punctaj îl reprezintã dovada fer-
mierului cã este membru al unei
forme asociative, “cu condiþia ca
solicitantul sã facã parte dintr-o aso-
ciaþie în domeniul proiectului”, ce-
rinþã cãreia toþi fermierii s-au con-
format. Verificarea condiþiilor mi-
nime de acordare a sprijinului s-a
efectuat de cãtre OJPDRP Dolj pen-
tru toate cererile de finanþare, pe
baza documentaþiei conforme de-
puse de solicitant, iar Oficiul a acor-
dat cele 20 de puncte la criteriul de
selecþie “S4”. Cu toate actele în re-
gulã, solicitanþii nu mai aveau decât
sã aºtepte momentul semnãrii con-
tractului de finanþare.

Numai cã, la scurt timp dupã afla-
rea veºtii cã au fost selectaþi sã pri-
meascã cei 25.000 de euro pe Mã-
sura 1.1.2., o parte din fermieri,
respectiv 72, s-au trezit cu câte o
notificare, conform cãreia, în urma
unei reevaluãri dispuse de cãtre Au-
toritatea de Management pentru
APDRP, au primit 0 puncte la crite-
riul de selecþie S4, “deoarece soli-
citantul, pentru demonstrarea apar-
tenenþei la cooperativa agricolã con-
stituitã conform Legii nr. 566/2004,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, a prezentat documente care
nu respectã prevederile Ghidului
Solicitantului”, dupã cum se aratã
în Notificarea nr. 4.617, primitã de
cãtre unul dintre solicitanþii din Dolj,
în data de 15 martie a.c., de la
CRPDRP Craiova, semnatã de di-
rectorul instituþiei, Dorel Stãicuþ.

Un ºef invizibil
Pentru directorul CRPDRP Cra-

iova, Dorel Stãicuþ (foto), situa-
þia, de altfel paradoxalã, este cât
se poate de simplã, “spre marele
ghinion al celor 72 de fermieri dol-
jeni”, dupã cum a afirmat. “Deci,
este greºeala consultantului ºi a aso-
ciaþiei”, ne-a declarat Dorel Stãi-
cuþ, ºeful CRPDRP Craiova, vizi-
bil deranjat de interesul nostru pen-
tru acest subiect. Interesant de pre-
cizat cã dumnealui reprezintã Cen-
trul Regional Craiova al APDRP
Craiova de mai bine de un an, însã
nimeni nu are habar de existenþa
lui, nici mãcar reprezentanþii Pre-
fecturii Dolj, care se întrebau cine
este acest director “misterios”. Iar

asta spune multe despre activita-
tea profesionalã a lui Dorel Stãi-
cuþ, în condiþiile în care, de fieca-
re datã când am încercat sã obþi-
nem un contact cu reprezentanþii
CRPDRP Craiova, am fost redirec-
þionaþi cãtre Oficiul Judeþean al
Agenþiei, unde, din când în când,
se mai dã câte un semn de viaþã:
câte o conferinþã de presã în care
sunt prezentate ºi evitate anumite
informaþii, care, probabil, ar pune
instituþia într-o luminã nu prea fa-
vorabilã. Pe scurt: APDRP Craio-
va ºi OJPDRP Dolj revendicã vic-
toriile ºi se dezic de eºecuri.

Concluzie de ºef invizibil:
“Mingea se plimbã…”

Iatã ceea ce ne-a declarat, inte-
gral, ieri, Dorel Stãicuþ, directorul
Centrului Regional de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit Craio-
va în legãturã cu subiectul abordat:
“A avut loc evaluarea proiectelor pe
Mãsura 1.1.2., în urma evaluãrii s-
a fãcut un raport de selecþie parþial,
prin care s-a tras linia în funcþie de

contestaþii. Între timp, la Ministerul
Agriculturii au fost câteva contesta-
þii, printre care, de la nivelul judeþu-
lui Dolj, efectiv pe Asociaþia Mag-
distar (n.r. – forma asociativã în
care sunt înscriºi cei 72 de fermieri),
ºi le-a fost tãiat punctajul. Unul din-
tre criteriile de selecþie este sã facã
parte dintr-o formã asociativã. Li s-
au dat 20 de puncte pentru aceastã
formã asociativã – Magdistar (n.r.
– punctajul a fost acordat de
OJPDRP Dolj). Ministerului Agri-
culturii i s-a pãrut în neregulã punc-
tajul acordat pe baza Asociaþiei, care
este unul dintre cele cinci criterii de
selecþie pe baza cãruia se dã punc-
tajul. Sunt unii care nu pot sã ia
punctaje decât pe aceastã formã

asociativã. În cazul lor, 20 de puncte
au fost luate pe forma asociativã, ºi
au fost pierdute punctele. Deci,
Autoritatea de Management a dis-
pus reverificarea tuturor proiecte-
lor la nivel de þarã, pe criteriul de
Selecþie 4, vizând forma asociativã
ºi ne-au venit cu puncte foarte cla-
re: dacã are statutul în spate pus în
proiect, dacã are aprobarea Consi-
liului de Administraþie, Adunarea
Generalã a Acþionarilor, atunci li se
vor da cele 20 de puncte. Luând la
reverificare, la nivelul Centrului
Regional, din 800-900 de proiecte,
am gãsit la Dolj 72 în situaþia asta,
care aparþin Asociaþiei Magdistar.
Deci, e greºeala consultantului ºi a
asociaþiei. Noi ne-am conformat
unei dispoziþii venite de la Bucureºti.
La nivel de þarã sunt în jur de 500
de proiecte care se aflã în aceeaºi
situaþie cu cele 72 de la Dolj. Asta
este tot, solicitanþii nu mai au ce
face. Greºeala aparþine în primul
rând firmei de consultanþã ºi aso-
ciaþiei care nu le-a dat toate docu-
mentele. Mi se pare cã este vorba
de Camera Agricolã Dolj, nu ºtiu
exact, deci nu ºtiu, s-ar putea ca
fiecare proiect sã fie fãcut de altci-
neva, dar ceea ce pot sã vã spun
sigur este cã toate aparþin asociaþiei
Magdistar, ca criteriu de selecþie, ca
formã asociativã. De la Dolj au fost
supuse reverificãrii 332 de proiec-
te, 72 au avut probleme pe partea
asociativã. În rest, sunt speculaþii,
cã s-a vrut, cã nu s-a vrut. Spre
marele ghinion al celor 72, cã dacã
aveau 40-60 de puncte ºi scãdeau,
practic contractarea s-a fãcut un-
deva la 20 de puncte… ºi rãmân cu
zero puncte ºi în cazul ãsta nu vor
mai putea fi semnate contractele de
finanþare. Aici e durerea mare. Pot
sã-ºi mai depunã în sesiunea din
varã, dar sunt niºte condiþii, de
exemplu ca tânãr fermier ºi nu poa-
te sã depãºeascã 12 luni de la insta-
lare, aici e marea problemã, cã dacã
începea reverificarea din timp, pu-
teau sã se încadreze. Mingea se
plimbã…”.
“OJPDRP a evaluat ºi a punctat

proiectele, apoi le-a reevaluat ºi
le-a retras punctele”

Un punct de vedere am obþinut
ºi de la Camera Agricolã (CA) Dolj
– asupra cãreia ºeful CRPDRP Cra-
iova a aruncat vina pentru finalul
neaºteptat al celor 72 de proiecte
respinse de la platã – în calitate de

consultant al fermierilor, la nivelul
cãreia s-au întocmit proiectele. Di-
rectorul CA Dolj, Laurenþiu Ivano-
vici, a precizat cã nu toate proiec-
tele au fost întocmite de instituþia
pe care o reprezintã, iar cei 72 de
fermieri sunt înscriºi la trei asocia-
þii diferite, dintre care una a pierdut
din start punctajul la criteriul de se-
lecþie S4. Astfel, în discuþie au rã-
mas douã forme asociative din Dolj,
respectiv cooperativele agricole
“Magdistar” ºi “Steramar Apis”.

“De ce spun (n.r. reprezentanþii
CRPDRP Craiova) cã este vina con-
sultantului, când ei au acordat un
punctaj tuturor acestor dosare, le-
au evaluat ºi le-au punctat, apoi le-
au reevaluat ºi le-au luat punctele?
Unde este vina consultantului? Prac-
tic, cei de la Oficiul Judeþean Dolj al
APDRP au acordat punctajul, iar apoi
Centrul Regional APDRP Craiova a
revenit ºi a retras punctajul. Cum sã
ºtie consultanþii ce este bine ºi ce este
rãu, dacã experþii din cadrul celor
douã instituþii nu se pun de acord ºi
fac evaluãrile interpretativ, asta în
condiþiile în care noi cooperãm cu
OJPDRP Dolj. Nici noi, nici fermie-
rii, nu am primit o explicaþie pentru
care au fost retrase punctele, dar am
dedus cã este vorba de o sintagmã
care trebuia sã se regãseascã pe ade-
verinþa care atestã adeziunea fermie-
rului la o formã asociativã ºi care nu
se regãseºte în Ghidul Solicitantu-
lui, anume: se aprobã, preºedinte
Adunarea Generalã. Pe adeverinþe-
le eliberate de Magdistar scrie doar
se aprobã, preºedinte…”. În Ghid nu
existã aceastã sintagmã, cerinþa
aceasta, exprimarea este una gene-
ralã, vagã. Este o problemã legatã
de formã, nu de fond”, ne-a decla-
rat Laurenþiu Ivanovici.

Fermierii doljeni au stat
de vorbã cu directorul

general al APDRP
Vinerea trecutã, 20 dintre cei 72

de fermieri doljeni s-au întâlnit cu
directorul general al APDRP, Mi-
hai Gavrilã Vãdan, cãruia i-au ex-
pus situaþia în care se regãsesc. Po-
trivit lui Leontin Enache, unul din-
tre solicitanþii care au mers la Bu-
cureºti pentru a-ºi susþine cauza,
conducerea APDRP a afirmat cã,
în ceea ce priveºte reevaluarea pro-
iectelor privind S4, “la Craiova s-a
fãcut exces de zel”. “Am trimis un
fax Agenþiei Naþionale, prin care am
solicitat o întâlnire domnului direc-
tor general, iar vineri, pe 23 martie
2012, un grup de 20 de persoane,
fermieri, am mers la Bucureºti,
unde eram aºteptaþi de conduce-
rea APDRP. La Agenþia centralã nu
se cunoºtea foarte exact situaþia de
la Dolj. Iniþial, domnul director ge-
neral Mihai Vãdan, cel care ne-a
primit, alãturi de alþi doi responsa-
bili ai Agenþiei, a susþinut cã era ne-
voie la dosar de un document avi-
zat de Adunarea Generalã a formei
asociative din care facem parte.
Dar, o parte din noi are acel aviz,
cu toate acestea punctajul ne-a fost
retras. Dupã ce documentele au
fost verificate de cei doi specia-
liºti, ni s-a spus cã la Craiova a fost
exces de zel la reverificare ºi cã
situaþia noastrã o sã se rezolve prin
contestaþie. Am depus în termen
legal contestaþiile la decizia
CRPDRP Craiova, dar nu ºtim
cum o sã se rezolve problema noas-
trã, deoarece, din spusele directo-
rului general, acestea sunt rezol-
vate conform unui Manual de Pro-
cedurã de Evaluare intern, nicide-
cum în funcþie de Ghidul Solici-
tantului”, ne-a declarat Leontin
Enache. “Aºadar, unii vorbesc de
Ghidul Solicitantului, alþii de un
Manual intern de procedurã, în con-
cluzie fiecare expert face evaluarea
dupã propria interpretare, ceea ce
s-a întâmplat ºi în cazul nostru.
Sperãm ca în cel mult o lunã sã pri-
mim un rãspuns, dar sã fie unul
pozitiv”, a conchis tânãrul fermier.

Nedumerire mare în rândurile câtorva zeci
de fermieri doljeni care, chiar înainte de a primi
finanþarea pe proiectele aferente Mãsurii 1.1.2.
“Instalarea tinerilor fermieri”, în baza cereri-
lor de finanþare din sesiunea iulie 2011, depuse
la Oficiul Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit (OJPDRP) Dolj, s-au trezit cu
notificãri din partea Centrului Regional de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit (CRPDRP)
Craiova, prin care au fost înºtiinþaþi cã au fost
respinºi de la platã, întrucât “în urma reverifi-
cãrii Cererii de Finanþare, la criteriul de selec-
þie S4 – Solicitantul face parte dintr-o formã aso-
ciativã, recunoscutã conform legislaþiei în vigoa-
re, s-au acordat 0 puncte”. Asta în condiþiile în
care, înainte de reverificare, solicitanþii obþinu-

serã cele 20 de puncte ºi, implicit, fuseserã ac-
ceptaþi la platã. Reprezentanþii CRPDRP Cra-
iova susþin cã vina nu le aparþine ºi aruncã pisi-
ca moartã în ograda firmei de consultanþã, cea
care a întocmit proiectele, dar ºi pe forma aso-
ciativã în care s-au înscris fermierii. La rândul
lor, aceºtia din urmã vin cu argumente care con-
trazic afirmaþiile conducerii CRPDRP Craiova.
Mai mult, potrivit fermierilor doljeni, care, vi-
neri, 23 martie a.c., s-au întâlnit cu directorul
general al Agenþiei Naþionale de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit pentru a obþine
rãspunsuri la întrebarea “Cine este de vinã ºi
ce este de fãcut”, li s-a spus cã, în privinþa ree-
valuãrii cererilor de finanþare, “la Craiova s-a
fãcut exces de zel”.

Exces de zel la CentrulExces de zel la CentrulExces de zel la CentrulExces de zel la CentrulExces de zel la Centrul
Regional APDRP CraiovaRegional APDRP CraiovaRegional APDRP CraiovaRegional APDRP CraiovaRegional APDRP Craiova

Cum au pierdut finanþarea europeanã 72 de doljeni:
Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Premierul Mihai Rãzvan Un-
gureanu aproape cã a trântit
uºa sãlii în care avea loc, luni,
ºedinþa coaliþiei ºi a spus cã nu
rãspunde la presiuni: «Nu mai
discut în contextul acesta. Fa-
ceþi presiuni prea mari». El le-a
cerut sã iasã din salã ºi miniº-
trilor Justiþiei, Cãtãlin Predo-
iu, ºi Finanþelor, Bogdan Drã-
goi, prezenþi ºi ei la discuþii, au

relatat pentru reprezentanþii
presei surse politice. Acestea
au susþinut cã premierul a fost
deranjat mai ales de atitudinea
liderilor PD-L, care ar fi con-
diþionat prezenþa la vot în Par-
lament pentru susþinerea iniþia-
tivelor legislative ale Guvernu-
lui de solicitarea ca ºeful Gu-
vernului sã dispunã alocarea de
fonduri bugetare cãtre anumi-
te circumscripþii electorale.

„Pe vremea
fostului Guvern

se putea”
Se pare cã premierul le-a

spus acestora cã nu este de
acord cu efectuarea de cheltu-
ieli care nu se justificã ºi cã
solicitãrile nu pot fi îndeplini-
te. Replica pedeliºtilor a fost cã
„pe vremea fostului Guvern se
putea”, susþin sursele. Lista cu
solicitãri cuprinde în special
alocãri pentru localitãþile afla-
te în circumscripþiile electora-
le în care au fost aleºi deputa-

Premierul Mihai Rãzvan Ungureanu Premierul Mihai Rãzvan Ungureanu Premierul Mihai Rãzvan Ungureanu Premierul Mihai Rãzvan Ungureanu Premierul Mihai Rãzvan Ungureanu nu îºinu îºinu îºinu îºinu îºi
deschide puºculiþa pentru pdeschide puºculiþa pentru pdeschide puºculiþa pentru pdeschide puºculiþa pentru pdeschide puºculiþa pentru primarii PDrimarii PDrimarii PDrimarii PDrimarii PD-----L ºi L ºi L ºi L ºi L ºi UNPRUNPRUNPRUNPRUNPR

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Deja au început problemele în-
tre premierul Mihai Rãzvan Un-
gureanu ºi partidele din arcul gu-
vernamental. Cearta este pe ba-
nii care ar trebui alocaþi primari-
lor ºi preºedinþilor de Consilii Ju-
deþene PD-L pentru campania
electoralã pentru alegerile loca-
le. Mihai Rãzvan Ungureanu a pã-

rãsit supãrat ºedinþa de coaliþie
de ieri ºi le-a cerut miniºtrilor Jus-
tiþiei ºi Finanþelor, aflaþi la discu-
þii, sã pãrãseascã ºi ei sala împre-
una cu el, deoarece liderii parti-
delor de la putere au spus cã vor
veni la vot în Parlament doar dacã
Guvernul decide anumite alocãri
bugetare.

þii ºi senatorii partidelor aflate
la putere.  Pedeliºtii susþin cã
nu este vorba de sume foarte
mari, ci de hotãrâri de Guvern
cu sume mici, cum ar fi bani
pentru biserici. Aºa cum era de
aºteptat interesul este mai mare
pentru circumscripþiile parla-
mentarilor, pentru alegerile ge-
nerale decât pentru primarii an-
gajaþi în alegeri locale. Zvonul

cã Guvernul urmeazã sã aloce
niºte sume de bani pentru pri-
marii ºi preºedinþii de Consilii
Judeþene care aparþin partide-
lor din arcul guvernamental a
fost  confirmat   în  urmã cu
douã sãptãmâni, când pe ordi-
nea de zi a ºedinþei de Guvern
s-a aflat un proiect de hotãrâ-
re care prevedea alocarea cã-
tre mai multe primãrii a câtor-
va zeci de milioane de lei, bani
luaþi din Fondul de rezervã aflat
la dispoziþia primului-ministru.
Documentul  nu a  fos t  însa
aprobat în Guvern, premierul
cerând amânarea actului nor-
mativ.

Victor Ponta:
„Vom depune

plângere penalã
împotriva lor
pentru abuz
în serviciu”

Liderul PSD Victor Ponta a
declarat, la momentul respec-

tiv, cã urmãreºte informaþiile
potrivit  cãrora „vor fi  luaþi
bani de la pensii, salarii ºi in-
vestiþii, ºi, prin Fondul de re-
zervã al premierului, vor fi dis-
tribuiþi pentru alegerile locale”,
adãugând cã, dacã se va ad-
opta o astfel de hotãrâre de
Guvern, va face plângere pe-
nalã. „Vom urmãri în zilele ur-
mãtoare  -  pent ru  cã  exis tã
aceastã promisiune cãtre pri-
marii ºi preºedinþii de Consilii
Judeþene ai PD-L cã în zilele
urmãtoare vor fi luaþi bani de
la pensii, salarii ºi investiþii, ºi,
prin Fondul de rezervã al pri-
mului-ministru, vor fi distri-
buiþi, în douã tranºe, pentru
alegerile locale ºi doar pentru
primarii ºi preºedinþii de Con-
silii Judeþene”, declara Victor
Pon ta .  Dacã  p remie ru l  va
aproba o astfel de hotãrâre,
opoziþia va face plângere pe-
nalã, a asigurat liderul PSD.
„Dacã premierul Ungureanu ºi
alþi miniºtri vor semna aceas-
tã hotãrâre de Guvern, vom de-
pune plângere penalã împotri-
va lor pentru abuz în serviciu
ºi vom face toate acþiunile la
care suntem îndrituiþi pentru
a arãta cã în aceastã perioadã
dificilã, în pofida angajamen-
telor pe care Guvernul le are
ºi cu FMI ºi cu CE, practic
foloseºte banii de la pensii, de
la salarii, de la investiþii pen-
tru aleºii sãi locali”, a mai de-
clarat Ponta.

Premierul
le-a cam încurcat

calculele
Poate pentru Mihai Rãzvan

Ungureanu nu sunt importan-
te, însã pentru PD-L, dar mai
ales pentru UNPR acestea sunt
vitale. De exemplu, în judeþul
Dolj, UNPR a racolat câþiva
primarii promiþându-le cã vor
primi niºte sume de bani îna-
inte de campania electoralã
pentru a demara investiþiile.
Pentru cã banii nu au venit
pânã în acest  moment,  unii
dintre aleºii locali s-au rãzgân-
dit ºi au transmis deja unepe-
riºtilor cã nu vor candida din
partea lor la alegerile locale. La
sfârºitul sãptãmânii trecute,
aceºti primari au mai avut o

întâlnire cu liderii UNPR Dolj,
dar ºi cu un reprezentant al
acestui partid de la centru, ºi
li s-au promis cã sumele de
bani vor veni. Numai cã pre-
mierul Mihai Rãzvan Ungurea-
nu le-a cam încurcat calcule-
le. Chiar dacã Guvernul Româ-
niei va aproba la un moment
dat o astfel de hotãrâre, su-
mele vor fi mult mai mici de-
cât cele vehiculate de cãtre
PD-L ºi UNPR.

„De-a lungul
timpului aceºti
bani s-au dus

cãtre zona
portocalie”

Preºedintele PSD Dolj, Ion
Prioteasa, este de pãrere cã ºi
dacã sumele de bani vor veni,
timpul ca ele sã fie cheltuite
este foarte scurt, iar primarii
vor fi tentaþi sã fenteze legea,
i a r  a s t a  î i  va  a fec ta  pe  e i
ºi nu pe cei care le dau banii.

„Noi, aici, la Dolj, am tras de
mai multe ori semnale de alar-
mã cu privire la alocarea su-
melor din Fondul de rezervã al
Guvernului, care credem cã ar
trebui desfiinþat. De-a lungul
timpului aceºti bani s-au dus
cãtre zona portocalie. Ori nu
este normal sã iei bani de la
ministere importante pentru a-i
împãrþi pe criterii politice. Cu
aceºti bani se puteau majora
pensii, salarii, alocaþii pentru
copii ºi puteau fi acordate anu-
mi te  fac i l i t ã þ i  pe rsoane lor
vârstnice. Dacã totuºi Guver-
nul Ungureanu va aloca sume
de bani pe criterii politice, tre-
buie spus cã timpul este scurt,
ºi pentru cã procedurile sunt
stufoase ei nu pot fi folosiþi de
primari  în acest  mandat,  º i
vor fi tentaþi sã ocoleascã le-
gea. Oricum, într-o asemenea
situaþie, USL va lua o poziþie
fermã ºi va gãsi o modalitate
ca astfel de lucruri sã nu se
mai întâmple”, a declarat Ion
Prioteasa.
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Cu alte cuvinte a fost vorba de un pro-
test spontan, salariaþii fiind nemulþumiþi cã
nu ºi-au mai primit lefurile de prin luna mai
2011. “Oamenii nu mai suportã condiþiile
în care muncesc. Noi nu ne-am mai luat
salariul din luna mai, chiar dacã era mic mã-
car aveam cu ce sã ne plãtim datoriile cãtre
bãnci ºi puteam sã ne asigurãm traiul de zi
cu zi. Am fãcut mai multe adrese la Minis-
terul Economiei în care am solicitat ajutor
pentru ca Fabrica de Avioane Craiova sã se
punã pe picioare, dar în zadar. Noi nu mai
avem de lucru, iar în prezent nici pentru
cei 320 de oameni nu se mai poate asigura
un salariu. De vinã e bineînþeles directorul
fabricii, care nu este un bun manager de-
oarece nu aduce nici un contract”, a decla-
rat Victor Peþa, liderul de sindicat al Fabri-
cii de Avioane din Craiova.  Angajaþii au cerut
iniþial sã vorbeascã cu
directorul fabricii, Ma-
rin Stancu, dar din pã-
cate, acesta nu este de
gãsit în fabricã decât
vreo douã-trei zile pe
sãptãmânã, aºa au de-
clarat angajaþii, în rest,
managerul societãþii stã
fie la Bucureºti, fie este
plecat în strãinãtate, de-
plasãri care nu au con-
dus la încheierea nici
unui contract. Lipsa de
iniþiativã a actului direc-
tor a fost penalizatã de

salariaþi, aceºtia fiind de mai mult timp de-
ranjaþi de acest lucru, dar au trãit cu spe-
ranþa cã pânã la urmã, va veni ºi ziua lor
norocoasã, în sensul cã odatã întors din Ca-
pitalã, directorul Marin Stancu îi va anunþa
cã se va începe producþia. Muncitorii spun
cã, în medie, salariul este de aproximativ o
mie de lei, iar din luna mai au primit doar
“o fãrâmã” de bani, “un mizilic”. “La douã-
trei luni conducerea ne bãga pe card un
milion sau douã (n.r. - o sutã sau douã sute
de lei noi), o fãrâmã de bani, un mizilic ca
sã stãm în banca noastrã ºi sã venim con-
ºtiincioºi în fiecare zi la muncã”, a spus un
angajat al fabricii.

Prefectul Giugea promite
cã se vor gãsi soluþii...

Pentru cã directorul nu se afla în fabri-

cã, muncitorii au cerut sã vorbeascã ºi cu
prefectul judeþului, Nicolae Giugea, repre-
zentantul Guvernului în teritoriu care le-a
promis o soluþie la problema lor, luându-ºi
angajamentul în faþa angajaþilor cã nemul-
þumirile lor vor fi transmise Ministerului
Economiei. Contactat mai târziu, Nicolae
Giugea a spus cã a stat de vorbã cu minis-
trul Economiei ºi cã i-a transmis acestuia
cã oamenii de la Avioane Craiova au intrat
în grevã, ei dorind schimbarea directorului

general, Marin Stancu. „Am
fãcut în scris ºi o adresã la
Ministerul Economiei. Am
înþeles cã principala nemul-
þumire ar fi aceea legatã de
managerul fabricii. Ministrul
Economiei ºtia deja aceste
probleme ºi a spus cã se în-
cearcã gãsirea unui viitor
pentru SC Avioane SA Cra-
iova”, a subliniat prefectul de
Dolj, Nicolae Giugea.

IAR 99 ªOIM - concepþie
sutã la sutã româneascã

Ultimul model fabricat la

Craiova, IAR 99 ªoim, este destinat în prin-
cipal scolarizãrii piloþilor români. El s-a nãs-
cut din ideea de a se realiza un aparat de
zbor, concepþie sutã la sutã româneascã,
dupã ce nimeni nu a mai avut nevoie de
IAR-93. Iniþial comenzile erau identice cu
acelea ale IAR-93, însã în 1999, în colabo-
rare cu firma israelianã ELBIT, Avioane Cra-
iova SA a schimbat întregul bord, fãcân-
du-l compatibil cu standardele NATO.
Acum, pentru cã avionica (aparatura de
bord ºi comenzile) este aproape identicã cu
aceea a avionului american F-16, piloþii care
se pregãtesc pe ªoim pot sã zboare pe ori-
ce tip de avion NATO. Pe plan internaþio-
nal, ªoimul românesc este concurat de
HAWK - ªoimul englez, care este superso-
nic. Aparent, nimeni nu înþelege de ce toatã
lumea cumpãrã avionul englezilor ºi nu pe
cel al românilor, în situaþia în care perfor-
manþele sunt aproximativ identice, ambele
aparate de zbor fiind destinate ºcolilor mili-
tare de piloþi, ambele fiind compatibile cu
sistemul NATO, dar cel englez costând de
trei ori mai mult decât cel românesc. ªi to-
tuºi, HAWK-ul englez are cãutare....

MARGA BULUGEAN

A
ngajaþiilor de la Fabrica de Avioane din Craiova le-a ajuns
cuþitul la os. Cu salariile neîncasate de aproape un an, oa
menii au încetat ieri lucru -de fapt nici nu prea aveau ce sã

mai munceascã - ºi au ieºit în faþa fabricii. Ulterior, când au aflat cã
existã posibilitatea sã nu fie pontaþi, ºi-au continuat protestele, dar
în curtea societãþii. Pãrãsiþi parcã de toate autoritãþile, angajaþii
fabricii nu mai au de gând sã renunþe la aceastã grevã. Fabrica de
Avioane din Craiova mai are în prezent 320 de angajaþi, numãrul lor
diminuându-se constant dupã 1990, când uzina avea 4.703 salariaþi.
Cu ochii în lacrimi, oamenii au spus cã nu mai au cu ce sã cumpere
pâine la copii. Culmea este cã majoritatea angajaþilor de la Avioane
Craiova nu sunt niºte simpli muncitori, ci specialiºti într-un dome-
niu strategic - Aeronautica. Ei sunt cãutaþi de investitori strãini din
Franþa, Elveþia ºi mai ales Israel. Din pãcate, nu ºi de ai noºtri....

Protest cu ochii în lacrimi, în curteaProtest cu ochii în lacrimi, în curteaProtest cu ochii în lacrimi, în curteaProtest cu ochii în lacrimi, în curteaProtest cu ochii în lacrimi, în curtea
FFFFFabricii de Aabricii de Aabricii de Aabricii de Aabricii de Avioane din Craiovavioane din Craiovavioane din Craiovavioane din Craiovavioane din Craiova

Nemulþumiþi de neplata salariilor de aproape un an

Ministrul Apãrãrii, Gabriel Oprea, a venit la finele sãptãmânii trecute la Craiova,
dar nu pentru a încerca sã promoveze brand-ul IAR 99 ªOIM, ci pentru a promova
un alt brand, „Solomon”. Deºi le-a promis de mai multe ori salariaþilor de la Avioane
Craiova cã le va da comenzi ferme, ministrul Oprea pare cã a uitat sã-ºi onoreze
promisiunile ºi acum când vine prin Bãnie, trece doar pe la partid.

Rovana Plumb (foto), vice-
preºedinta Grupului Socialist din

Parlamentul European, a solici-
tat cã reducerea ºomajului în

rândul tinerilor sã devinã o prio-
ritate centralã a Uniunii Europe-
ne, prin impunerea sa ca þintã
clarã în strategia Europa 2020.
Eurodeputata a susþinut aceastã
mãsurã în cadrul Comitetului
Executiv al Organizaþiei de Fe-
mei a Partidului Socialiºtilor Eu-
ropeni (PES), reuniune care a
avut loc vineri ºi sâmbãta, la Co-
penhaga. Solicitarea eurodepu-
tatei PSD Rovana Plumb a fost
inclusã în declaraþia adoptatã la
finalul reuniunii, care sintetizea-
zã o serie de cerinþe adresate de
Organizaþia de Femei a socialiº-
tilor europeni cãtre autoritãþile
europene. Printre celelalte prio-
ritãþi urgente subliniate de femei-

le social-democrate se numãrã
ºi crearea de locuri de muncã
bine plãtite, în special locuri de
muncã în sectoarele economiei
„verzi”, deblocarea directivei
concediului de maternitate la ni-
velul instituþiilor europene, cre-
area de servicii accesibile de în-
grijire a copiilor, dar ºi comba-
terea stereotipurilor de gen în
programele ºcolare ºi a orientã-
rii profesionale determinate de
gen. Aceste solicitãri sunt spri-
jinite ºi de social-democraþii da-
nezi, aflaþi la guvernare. Dane-
marca asigura în acest moment
preºedinþia în exerciþiu a Uniu-
nii Europene. Liderii PES au lan-
sat recent o campanie care sus-

þine nevoia de a se crea, la nive-
lul Uniunii Europene, o „garan-
þie pentru tineri”, prin aplicarea
unor mãsuri care sã asigure fie-
cãrui tânãr o slujbã, continuarea
educaþiei sau practicã profesio-
nalã, la cel târziu patru luni dupã
terminarea studiilor sau pierde-
rea locului de muncã.

ALINA DRÃGHICI

Rovana Plumb: “Combaterea ºomajului în rândul tinerilor
trebuie impusã ca þintã clarã în strategia Europa 2020”
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Afacerile din energie sunt cele
mai prospere, dar din pãcate, nu
pentru populaþie, ci pentru anumi-
te grupuri de interese, cele mai
multe dintre ele având în spate
nume grele din politica româneas-
cã, care de altfel au ºi împiedicat de-a
lungul timpului anchetele procurori-
lor. Dar totul are un final. ªi aces-

ta pare a fi unul foarte aproape.
Ce se ascunde de fapt între co-
perþile dosarelor aflate pe mesele
procurorilor ?! Afacerea „Porþile de
Fier I” urmatã de afacerea „Por-
þile de Fier II” sunt doar douã lici-
taþii cu cântec, care au antrenat la-
olaltã oameni de afaceri, directori,
miniºtrii etc. Dar cum a început
totul....În urmã cu niºte ani, cã afa-
cerile din enegie s-au parafat de
mult, acum doar se reînnoiesc
contractele, RENEL a început li-
citaþiile pentru reabilitarea ºi mo-
dernizarea grupurilor energetice de
la Porþile de Fier I. Dar ca sã aibã
succes, înainte s-au marcat douã
„victorii”.  Prima a constat în în-
fiinþarea companiei de consultanþã
“B & C Consulting” (3 iunie 1997)
ºi numirea ca ambasador al
României în Elveþia a libera-
lului Radu Boroianu (9 iunie
1997) iar la vreo douã luni
mai târziu, prin august, are
loc licitaþia.
Finul Zugravu cu naºul
Tãriceanu au introdus
firma Sulzer pe circuit

Dar sã ne reamintim ºi
cine sunt protagoniºtii. Pãi
fondatorii firmei “B& C Con-
sulting” au fost  Bogdan Bu-
zãianu, consultant al compa-
niei elveþiene Sulzer, ºi libe-
ralul Corneliu Zugravu (ulte-
rior Viºoianu), finul fostului
premier Cãlin Popescu Tãri-

Hotãrâri de Guvern dictate din afara þãrii
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ceanu. La scurt timp dupã ce ajun-
ge ambasador în Elveþia, liberalul
Radu Boroianu recomandã Guver-
nului României compania Sulzer
pentru contractul cu Porþile de
Fier. Puþin au contat caietele de
sarcini întocmite de specialiºtii
RENEL sau ca ºi alte companii im-
portante din SUA, LMZ Electrosi-

la (Rusia), Fuji CO
– ELEN (Japonia),
Germania, Elveþia
ºi chiar UCM Reºiþa
ºi-au manifestat in-
teresul pentru afa-
cere. Cheia acestei
licitaþii este HG nr.
474/1997, prin care
repararea Porþilor
de Fier a fost pro-
movatã ca fiind de
extremã urgenþã ºi
în baza cãreia mi-
niºtrii Tãriceanu ºi
Ciumara au motivat
cã iminenþa unor
defecþiuni la hidro-
centralã nu le-a mai

oferit rãgazul necesar organizãrii
unei licitaþii pentru desemnarea
câºtigãtorilor contractului. Cu toa-
te acestea, lucrãrile de moderni-
zare încep abia în iulie 1999, la
grupul 6 al hidrocentralei. Adicã
dupã doi ani de la semnarea con-
tractului. La 15 ani de la promo-
varea actului normativ, încã nu
este clar cine anume a iniþiat ho-
tãrârea ºi cum a ajuns ea pe tra-
seul guvernamental.
ABB se retrage definitiv

Contractul cu Sulzer Hydro a
fost încheiat în octombrie 1997
pentru preþul de 202 milioane franci
elveþieni. În octombrie 1999, Sul-
zer Hydro este preluatã de grupul
austriac VA TECH (divizie a gru-

pului asutriac Voest Alpine, care a
încercat cumpãrarea combinatului
Siderca Cãlãraºi, în 1997). În mar-
tie 1999, compania ABB anunþase
deja cã ºi-a unit forþele pe zona de
energie cu grupul Alstom, înfiin-
þând ABB Alstom Power. Dar ABB
se retrage definitiv ºi din aceastã
companie în martie 2000. Deci, din
anul 2000, guvernul român avea,
în fapt, alþi parteneri în contractul
cu Porþile de Fier - VA TECH ºi
Alstom. Nu trebuie omis faptul cã
imediat dupã ce mandatul de am-
basador în Elveþia al lui Radu Bo-
roianu a luat sfârºit, acesta s-a în-
tors ca director al firmei elveþiene
Buzmann – una dintre firmele care
au profitat de energia ieftinã de la
Hidroelectrica.
S-a predat ºtafeta
de la un  ministru la altul

Afacerile lui
Bogdan Buzãianu
cu Hidrocentrala
Porþile de Fier I au
prosperat ºi dupã
plecarea lui Cãlin
Popescu Tãricea-
nu de la conduce-
rea Ministerului
Industriei ºi Co-
merþului, când
omul de afaceri ºi-a
gãsit doi prieteni în
noul ministru Radu
Berceanu ºi secre-
tarul de stat Nico-
lae Stãiculescu.
Nici cu Finanþele
nu stãtea rãu Bu-
zãianu, care relaþiona ºi cu minis-
trul Decebal Traian Remeº. Întâr-
zierile în executarea contractului ar
fi trebuit sã ridice semne de între-
bare pentru autoritãþile române, iar
succesorii lui Cãlin Popescu Tãri-
ceanu puteau sã cearã rezilierea
contractului cu VA TECH
ESCHER WYSS, prin invocarea
unei clauze care permitea acest lu-
cru, dacã primul grup reabilitat nu
atinge performanþele statuate în
proiect. Numai cã graþie directo-
rului Hidroelectrica, Eugen Pena,
firma a fost exoneratã ºi de plata
penalitãþilor prevãzute în contract
pentru întârzierea termenului de fi-
nalizare a primului grup energetic.
Banii au fost depuºi în conturi
din Elveþia

Potrivit prevederilor contractua-
le, lucrãrile la cele 6 grupuri ener-
getice trebuiau achitate din expor-
tul energiei electrice, realizat de fir-
ma E.G.L. din Elveþia. Banii astfel
obþinuþi au fost depuºi într-o ban-
cã elveþianã, la dispoziþia executan-
þilor lucrãrilor. Problemele au apã-
rut în 1999, când partea elveþianã
nu a mai reuºit sã-ºi valorifice co-
tele de electricitate la export. Datã
fiind situaþia, Guvernul României
a emis Hotãrârea nr. 652/1999
(completare a art.2 din HG nr. 474/

1997) potrivit cãreia Ministerul
Finanþelor urma sã emitã o garan-
þie de stat pentru un credit extern
în valoare de 152,7 milioane franci
elveþieni, care trebuia contractat de
Compania Naþionalã de Electrici-
tate SA pentru finanþarea în conti-
nuare a lucrãrilor. Pe fondul pro-
blemelor companiilor elveþiene din
1999, guvenul român are o altã ini-
þiativã bizarã - se oferã sã suporte
financiar costurile contractului în
locul elveþienilor. Premier era Radu
Vasile, dar nu el semneazã hotãrâ-

rea schimbãrii finanþatorilor, ci, în
locul sãu, semneazã Victor Babiuc,
ministru de stat ºi ministrul Apã-
rãrii. Pe 12 august 1999 este apro-
batã, astfel, o hotãrâre de guvern
pentru modificarea contractului,
semnatari fiind Victor Babiuc (în
locul premierului Vasile), Traian
Remeº (ca ministru al Finanþelor)
ºi Nicolae Stãiculescu (secretar de
stat la ministerul Industriilor). Ho-
tãrârea mandateazã CONEL (fos-
ta RENEL) sã contracteze un cre-
dit de 152,7 milioane de franci el-
veþieni pentru finanþarea reparaþii-
lor de la Porþile de Fier l. Guvernul
mai mandateazã Ministerul Finan-
þelor sã emitã garanþii
de stat în favoarea
CONEL, sã se împru-
mute mai uºor.
Finul Buzãianu
ºi naºul Popescu
au aranjat o altã
licitaþie suspectã

Pentru cã afacerea
cu Porþile de Fier I a
funcþionat, omul de
afaceri Bogdan Buzã-
ianu a pus ochii ºi pe
Porþile de Fier II (10
grupuri energetice cu
o putere totalã de 250
MW, puse în funcþiu-

ne între anii 1986 ºi 1994). Altã
licitaþie, alt naº de cununie, ace-
eaºi metodã de eludare a legii. Cu
alte cuvinte, naºul lui Bogdan Bu-
zãianu, fostul ministru al Indus-
triilor, Dan Ioan Popescu, a pro-
movat HG nr. 647/2001, unde a
inserat drept prioritare pentru do-
meniul energetic lucrãrile de rea-
bilitare a Porþilor de Fier II, a gru-
purilor reversibile de pe sectorul
Slatina-Dunãre ºi a celor de la cen-
trala Dimitrie Leonida din judeþul
Neamþ. La scurt timp, acelaºi Dan
Ioan Popescu a venit ºi cu HG nr.
848/2001 privind unele mãsuri de
creºtere a gradului de siguranþã în
funcþionare ºi a puterii instalate la
Hidrocentrala Porþile de Fier II.
Contractul cu VA Tech Escher
Wyss a fost negociat de Traian
Oprea (director general adjunct al
Hidroelectrica), pentru 122 mili-
oane euro. Grija pe care Oprea a
demonstrat-o în 2003, în timpul
negocierilor, a fost  recompensa-
tã  de Buzãianu, care l-a susþinut
mai târziu sã ajungã director plin
la Hidroelectrica. Naþional. Bine
racordat la afacerile cu energia
statului ºi la cei care luau decizii-
le, Bogdan Buzãianu nu a avut
emoþii când VA Tech Escher Wyss
ar fi trebuit sã suporte reparaþiile
ºi contravaloarea energiei nepro-
duse în perioada în care grupuri-
le nu au funcþionat. Când hidroa-
gregatul 8 de la Porþile de Fier II
a fost pus în funcþiune cu 4 luni
întârziere, firma V.A. Tech Es-
cher Wyss (devenitã Andritz Hy-
dro în 2009, cu sediul în Germa-
nia) a fost penalizatã cu 1,4 mili-
oane euro pentru neîncadrarea în
graficul de lucrãri stabilit prin
contract, dar în acelaºi timp Hi-
droelectrica a fost generoasã ºi i-a
oferit 2,4 milioane euro pentru
procurarea unor echipamente
neincluse în devizul iniþial.

Iar pentru cei care au muncit la Electroputere Craiova, perla econo-
miei româneºti furnizãm o informaþie, fabrica nu a mai fost rentabilã ºi
ulterior a fost datã pe degeaba la arabi, pentru cã mai de multiºor, direc-
torii de toate culorile politice eliminau societatea cu bunã ºtiinþã, de la
diverse licitaþii sau contracte care ar fi fãcut din Electroputere cea mai
rentabilã fabricã posibilã. UCM Reºiþa, Energomontaj Bucureºti ºi Elec-
troputere Craiova au fost eliminate atunci când Andritz Hydro au cooptat
subcontractorii, chiar dacã s-au încãlcat prevederile HG nr. 848/2001.

Licitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântec
la Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi II

Licitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântec
la Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi II

Licitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântec
la Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi II

Licitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântec
la Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi II

Licitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântec
la Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi II

Licitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântec
la Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi II

Licitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântec
la Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi II

Licitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântec
la Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi II

Licitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântecLicitaþii cu cântec
la Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi IIla Porþile de Fier I ºi II

Radu
Boroianu

Cãlin Popescu
Tãriceanu

Bogdan Buzãianu

Dan Ioan
Popescu



8 / cuvântul libertãþii marþi, 27 martie 2012evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment

MARGA BULUGEAN

În ultima perioadã de timp au
fost mediatizate mai multe inciden-
te, unele chiar neplãcute, în care
au fost implicate cadre active ale
Jandarmeriei Române. De cele mai
multe ori s-a încercat aflarea ade-
vãrului doar pe jumãtate. Ba mai
mult, s-a încercat din rãsputeri sã
fie scoºi vinovaþi doar jandarmii,
deºi ei îºi fac mai mereu doar da-
toria. Cazurile izolate nu le discu-
tãm aici, ele sunt o altã poveste ºi
atunci nu vorbim de haina milita-
rã, care trebuie sã-þi impunã res-
pect, ci de un anumit individ, care
ºi el trebuie sã se supunã legilor.

Jandarmii îºi fac datoria!

Dar ceea ce se întâmplã de mai
mult timp pe stadioane ºi chiar în
Piaþa Universitãþii ne-a pus pe gân-
duri ºi ne-a determinat nu de puþi-
ne ori sã ne punem ºi întrebãri.
Cine sunt totuºi tinerii care incitã
la violenþã, care-i provoacã pe jan-
darmi ºi care este scopul? Decre-
dibilizarea forþelor de ordine?! In-
ducerea unei stãri de haos, priel-
nicã, de ce nu, realizãrii unei lovi-
turi de stat?! Sunt întrebãri ºi tot
atâtea rãspunsuri. Mie personal
mi-a atras atenþia un tânãr, pe nu-
mele sãu George Simion, membru
fondator al Asociaþiei Suporterilor

Români, care a fost înfiinþatã în
ianuarie 2012, când chipurile su-
porterii înfocaþi protestau în Piaþa
Universitãþii pentru cã bugetarilor
le-au fost micºorate lefurile. Pãi,
dacã era aºa, jandarmi ar fi trebuit
sã fraternizeze cu aceºti bãieþi pen-
tru cã ei chiar au simþit aceste re-
duceri, din plin chiar. Numai cã
lucrurile nu stau chiar aºa... Tâ-
nãrul Simion, în aceeaºi zi, pe 25
martie, duminicã, mai pe la prânz,
este ridicat de Poliþia Sectorului 2
Bucureºti, chiar din faþa Guver-
nului, eveniment mediatizat pe toa-
te posturile de televiziune, iar la

doar câteva ore pleacã la Chiºinãu,
sã aniverseze Unirea, zicem noi...
Da, suntem o þarã liberã ºi are
dreptul sã circule liber, dar ºi noi
avem dreptul sã ne întrebãm, dar
ºi sã verificãm. Dupã ce s-a în-
fiinþat aceastã Asociaþie, s-a tre-
cut la un alt obiectiv, modificarea
Legii nr. 4/2010, adicã ce îi doare
pe scandalagii mai tare, legea de
combaterea violenþei în cadrul ma-
nifestarilor sportive. Sunt supor-
teri de bunã-cuviinþã, care vin din
convingere la meciuri, care sunt
ºi educaþi ºi în banca lor, ºi parcã
încep sã-ºi dea seama cã în spa-

tele tuturor acestor scandaluri se
aflã mereu aceastã Asociaþie cu
caracter destabilizator. Tânãrul nu
este numai liderul acestei Asocia-
þii, el este ºi liderul unei asociaþii
intitulatã Platforma Civicã Acþiu-
nea 2012 (www.romanism.ro),
care militeazã deschis pentru Uni-
rea României cu Republica Mol-
dova. Ce este mai trist ar fi cã
datoritã unor aºa-ziºi lideri sunt
blamaþi ºi suporterii olteni, oa-
meni inimoºi, de toatã isprava,
care cel mai bine ar fi sã colabo-
reze cu Jandarmeria ºi nu sã aibã
un conflict cu ea.

Reamintim cã, în prima zi a
anului 2009, pe 1 ianurie, Alin
Constantin Buºe, care avea 20
de ani la momentul respectiv, a
încãrcat într-un microbuz pes-
te 500 de litri de motorinã de la
SC Tifco SRL, societate pe care
acesta ar fi trebuit sã o pãzeas-
cã întrucât era agent de pazã, s-a
urcat la volan ºi a plecat la plim-
bare, în ciuda faptului cã nu avea
permis de conducere. Pe bule-
vardul “Nicolae Titulescu” din
Craiova a pierdut controlul di-
recþiei de mers, a intrat pe con-
trasens ºi a lovit în plin un auto-
turism Matiz condus, în regim
de taxi, de Gheorghe Dinu, de
56 de ani, din Craiova. În urma
impactului deosebit de violent,
taximetristul a decedat pe loc,
iar pasagerul de pe locul din
dreapta faþã, Alin Gigi Florea, de
23 de ani, tot din municipiu, a
fost transportat la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde a decedat a doua zi, din
cauza rãnilor suferite. Dupã ac-
cident, poliþiºtii l-au reþinut pen-
tru 24 de ore pe Buºe pentru co-
miterea infracþiunilor de furt,
conducere fãrã permis ºi ucide-
re din culpã.  Acesta a fost
arestat preventiv abia pe 6 ia-

Un bãrbat de 54 de ani, din
Craiova, a ajuns în stare gravã
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, ieri dupã-amiazã,
dupã ce s-a tãiat într-un geam
pe care îl spãrsese ca sã fure.
Mai precis, dupã cum au stabilit
poliþiºtii din primele verificãri,
Gheorghe Ivanov, de 54 de ani,
a pãtruns în scara 3 a blocului
nr. 73, de pe strada “Theodor
Aman”, din centrul Craiovei, ºi
a “ochit” o anexã de la demiso-
lul imobilului, unde îºi þinea fe-
meia care face curat geanta, hai-
nele, mãturile ºi celelalte obiecte
folosite pentru igienizare. Bãrba-
tul a spart geamul de la uºa de
acces în anexã, a luat 100 de lei
din geanta femeii de serviciu,
însã s-a tãiat destul de rãu la un
picior, într-o bucatã din geamul
uºii sparte. A ieºit din scara blo-
cului, lãsând în urma lui o dârã
de sânge, însã din cauza faptu-
lui cã rana era destul de adâncã
nu ºi-a putut continua drumul, aºa

La mai bine de trei ani de când a provo-
cat un accident în urma cãruia douã per-
soane ºi-au pierdut viaþa, autorul, Alin
Constantin Buºe, a fost condamnat defini-
tiv de judecãtorii Curþii de Apel Craiova la
o pedeapsã de 4 ani ºi 6 luni de închisoa-
re. Acesta a fost trimis în judecatã pentru
ucidere din culpã, dupã ce, pe 1 ianuarie
2009, a furat un microbuz de la firma unde
era de pazã, s-a urcat la volan deºi nu avea
permis, iar pe bulevardul “Nicolae Titules-
cu” din Craiova a intrat într-un taxi, ºoferul
ºi pasagerul pierzându-ºi viaþa.

nuarie 2009 ºi a petrecut jumã-
tate de an în arest, fiind eliberat
pe 14 iulie 2009. Buºe a fost tri-
mis în judecatã pentru cele trei
infracþiuni reþinute în sarcina sa.

Iniþial, pe 19 ianuarie 2010,
Judecãtoria Craiova l-a gãsit vi-
novat ºi l-a condamnat la 3 ani
de închisoare cu suspendare.
Atât Buºe, cât ºi procurorii au
fãcut apel împotriva sentinþei Ju-
decãtoriei Craiova, ºi, dupã
aproape un an, pe 16 februarie
2011, magistraþii Tribunalului
Dolj l-au condamnat pe inculpat
la 6 ani de închisoare cu execu-
tare. În plus, judecãtorii de aici
au decis ca inculpatul sã le achite
pãrþilor civile din dosar suma de
120.000 de lei reprezentând des-
pãgubiri materiale ºi daune mo-
rale. Alin Constantin Buºe a fo-
losit ultima cale de atac, recur-
sul finalizându-se la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, pe 22 martie
a.c., la Curtea de Apel Craiova.
Judecãtorii instanþei au admis
recursul sãu ºi i-a redus pedeap-
sa la 4 ani ºi 6 luni de detenþie.

Este deja condamnat
pentru furt calificat

Numai cã Buºe este deja în
penitenciar, unde ispãºeºte o

altã pedeapsã de 3 ani ºi 6 luni
de detenþie, la care a fost con-
damnat de Judecãtoria Craiova
pentru furt calificat, hotãrârea
instanþei de fond rãmânând de-
finitivã anul trecut, în luna fe-
bruarie. Acesta a comis furtu-
rile în timp ce era judecat, pe
fond, pentru ucidere din culpã.
Astfel, pe 1 decembrie 2009, o
patrulã de poliþiºti a prins, pe
strada “Basarabia” din Craiova,
trei tineri - pe Alin Constantin
Buºe, Constantin Asultanei ºi
Leontin Vasiluþã - care aveau
asupra lor mai multe bunuri sus-
trase din douã autoturisme.
Pentru fapta cu pricina procu-
rorul de caz a dispus continua-
rea cercetãrilor cu cei trei în
stare de libertate, numai cã, be-
neficiind de atâta clemenþã, în
ianuarie 2010, cu o sãptãmânã
înainte sã afle hotãrârea Jude-
cãtoriei Craiova în dosarul de
ucidere din culpã, Buºe a mai
spart o maºinã din care a furat
un GPS. De data aceasta, tânã-
rul a fost arestat preventiv ºi a
rãmas dupã gratii, fiind con-
damnat la 3 ani ºi 6 luni pentru
furt calificat, decizie rãmasã de-
finitivã anul trecut.

CARMEN ZUICAN

cã s-a aºezat pe o bordurã, fiind
observat de câþiva trecãtori care

au sunat la 112 crezând cã fu-
sese atacat. La faþa locului au
ajuns poliþiºti de la Secþia 1 Cra-
iova ºi o ambulanþã, hoþul fiind
transportat rapid la spital, în-
trucât medicii au spus cã avea
atinsã artera femuralã. “În ca-
uzã a fost întocmit dosar penal
pentru comiterea infracþiunii de
furt calificat, iar cercetãrile
continuã. Principalul suspect
este în acest moment internat
la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, la Terapie In-
tensivã, dupã ce medicii i-au ex-
tras o bucatã de geam dintr-o
ranã de la un picior”, a decla-
rat comisar Florentina Popes-
cu, din cadrul IPJ Dolj. Bãrba-
tul urmeazã sã fie audiat de po-
liþiºti dupã ce vor primi accep-
tul medicilor.

CARMEN ZUICAN
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«Sunt onorat de invitaţia In-
stitutului Internaţional de Tea-
tru al UNESCO de a saluta ani-
versarea a 50 de ani de la prima
Zi Mondială a Teatru lu i. Voi
adresa câteva gânduri succinte
tutu ror colegilor şi prieten ilor
mei din teatre.

Vă doresc ca munca voastră
să fie convingătoare şi origina-
lă. Vă doresc ca ea să fie pro-
fundă, să emoţioneze, să îndem-
ne la reflecţie, să fie unică. Fie
ca ea să ne ajute să medităm la
ceea ce înseamnă să fii om şi ca
această meditaţie să fie binecu-
vân tată cu suflet, sinceritate,
inocenţă şi graţie. Vă doresc să
învingeţi adversităţile, cenzura,
sărăcia şi nih ilismul, ceea ce
mulţi dintre voi cu siguranţă vor
fi obligaţi să  facă. Vă doresc să
fiţi binecuvântaţi cu talentul şi

rigoarea necesare pentru a ne învăţa bătaia inimii umane în toată complexita-
tea ei, precum şi cu modestia şi curiozitatea necesare pentru a face din
aceasta munca voastră de o viaţă. Fie ca cei mai buni dintre voi – căci doar
aceia, numai rareori şi pentru scurt timp vor reuşi – să fie în stare să ilustreze
elementara întrebare: „Cum este viaţa?”.  Succes!». (John Malkovich, actor,
scenarist şi regizor american)

Pagină realizată de MAGDA BRATU

După Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii
şi Tineret (20 martie) şi Ziua Mondială a Marionetişti-
lor (21 martie), astăzi celebrăm Ziua Mondială a Tea-
trului. În 1961, la cel de al IX-lea Congres Mondial al
Institutului Internaţional de Teatru, Finlanda propunea,
prin Arvi Kivimaa, crearea Zilei Mondiale a Teatrului.
Din 1962, în fiecare an, ziua de 27 martie, data deschi-
derii stagiunii din acel an a Teatrului Naţiunilor din
Paris, a fost celebrată de Centrele Naţionale ale Institu-
tului Internaţional de Teatru şi de alte comunităţi inter-
naţionale ale acestei arte.

De fiecare dată, o personalitate a lumii teatrale adre-
sează un mesaj internaţional, tradus în peste 20 de limbi,
citit în faţa a zeci de mii de spectatori înaintea reprezen-
taţiilor din seara acestei zile în teatre din întreaga lume
şi difuzat de radiourile şi televiziunile de pe cinci conti-
nente. Primul Mesaj Internaţional, din 1962, a fost sem-
nat de Jean Cocteau. Anul acesta, mesajul îi aparţine lui
John Malkovich – actor, scenarist şi regizor american.
Mesajul naţional urmează a fi rostit de Ion Caramitru,
preşedinte UNITER / Centrul Român ITI.

Ziua Mondială a Teatrului este sărbătorită, astăzi,
şi la Craiova, cum altfel decât prin spectacole. Astfel, la
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” puteţi viziona, de la

ora 18.30, drama „Ce mai taci, Gary?”, de Toma
Grigorie, în regia Alinei Rece, decorurile lui Viorel
Peniş oară-Stegaru şi costumele Liei Dogaru, cu
Valeriu Dogaru, Dragoş Măceşanu, Gabriela Baciu,
Eugen Titu, Ion Colan, Ştefan Cepoi şi Cosmin Ră-
descu în distribuţie.

Între orele 10.00 şi 12.00, sunteţi aşteptaţi la Casa
de Cultură „Traian Demetrescu”, unde elevii clasei
a V-a de la Şcoala nr. 18 „Sf. Dumitru” (coord. prof.
Rodica Stovicek) prezintă spectacolul „La bulivar,
birjar! La bulivar!”, inspirat din schiţele lui I.L
Caragiale. Reprezentaţia face parte din programul
de activităţi derulat, în Săptămâna Internaţională a Tea-
trului (21-27 martie), de Asociaţia Culturală „GAG”,
care a mai cuprins ateliere „de împrietenire cu teatrul”
şi ateliere de confecţionat păpuşi din linguri de lemn.

De asemenea, Departamentul de Arte al Universităţii
din Craiova vă invită la microstagiunea de teatru stu-
denţesc. Deschiderea are loc astă-seară, ora 19.30, în
Aula „Al. Buia”, cu premiera „Educaţiunea sentimen-
tală la vite: O serbare şcolară” după I.L. Caragiale,
mâine, 28 martie, ora 18.30, urmând să fie prezentat
spectacolul de licenţă „Istoria comunismului povestită
pentru bolnavii mintal” de Matei Vişniec.

«Nu cred  că există azi în România o ra-
portare mai autentică la realităţile neamului
decât teatrul. Suntem în anul lui Caragiale şi

personajele lui ne bântuie constant. În plină dezvoltare şi degringola-
dă, societatea românească se oglindeşte în teatru cu asupra de măsură.
E mai puţin decât ne-am fi aşteptat şi mai mult decât ne-am fi închipuit.
Dacă mergeţi la teatru azi, vă trataţi cu happy end şi catharsis, plecând
acasă oarecum împă-
caţi cu tragedia de zi
cu zi a tranziţiei.

„Teatrul e oglinda
lumii”, perora Hamlet,
căutându-şi izbăvirea
în dilema lui existen-
ţială, „el arată virtuţii
chipul, păcatului icoa-
na, iar vremii şi mulţi-
mii, vârsta, forma şi
limitele lor”.

Ce vreţi mai mult?
Veniţ i la  no i,

bucuraţi-vă de viaţă,
luaţi din curtea noas-
tră ce vă place şi plecaţi spre bibliotecă – un liman unde vanităţile sunt
interzise.

Teatrul a devenit leagăn al istoriei unde şi cetăţeanul turmentat e la
locul lui, într-o lume plină de „eroi” ai timpurilor noastre.

A bon entendeur, salut!» (Ion Caramitru, preşedinte UNITER/Cen-
trul Român ITI)

Uniunea Teatrală d in România
(UNITER) organizează, încă din anul
2002, Campania Naţională „Artiştii
pentru artişti”, cu scopul sensibiliză-
rii opiniei publice în vederea strângerii
de fonduri pentru artiştii vârstnici cu
probleme de sănătate din toată ţara.
Dacă în anii trecuţi punctul culminant
era reprezentat de un spectacol carita-
bil organizat chiar în data de 27 martie,
pentru a marca Ziua Mondială a Tea-
trului, de această dată vorbim de un
adevărat maraton al Campaniei Naţio-
nale „Artiştii pentru artişti”

În luna martie, teatrele din Bucu-
reşti se implică efectiv în realizarea
acestui program, devenind co-orga-
nizatorii Campaniei prin s usţinerea
unui spectacol din repertoriu ale că-
rui încasări sunt direcţionate către
Fondul de Solidaritate Teatrală. Aşa-
dar, în luna martie publicul bucureş-
tean este invitat să contribuie direct
la sprijinirea artiştilo r vârs tnici cu
probleme de sănătate cumpărând bi-

După ce a descoperit teatrul la
începutul anilor 70, la Universitatea

din Illinois, John Malkovich a
înfiinţat celebra trupă de teatru
Steppenwolf, împreună cu Terry
Kinney, Jeff Perry şi Gary Sinise.

Faima în cinema i-a adus-o interpre-
tarea rolului Valmont din „Legături
primejdioase”, în regia lui Stephen

Frears, alături de Michelle Pfeiffer şi
Glenn Close. După acest rol, un pas

important în cariera sa, a jucat în
peste 70 de filme, atât în SUA, cât şi

în străinătate. Interpretarea unor
roluri variate i-a adus două nomina-

lizări la Oscar pentru cel mai bun
actor în rol secundar, în „Places in
the Heart” (1984) şi „In the Line of

Fire” (1993), şi premii pentru
rolurile din „Killing Fields”, „The
Dangerous Liaisons”, „Being John

Malkovich” şi „Changeling”. În
2011 a regizat a treia sa producţie

teatrală la Paris, „Les Liaisons
Dangereuses”, la Théâtre de

l’Atelier, după succesele cu „Hyste-
ria” (Marigny, 2002) şi „The Good
Canary” (Comédie, 2007), pentru

care a primit Premiul „Moliere”
pentru regie.

A devenit
o tradiţie ca,
în fiecare an,
Departamen-
tul de Arte al
Universităţii
din Craiova
să organizeze
o microsta-
giune de teatru studenţesc, în care să prezinte publicului tinerele talente
pregătite de şcoala craioveană. După cum a precizat lector univ. dr. Alexan-
dru Boureanu, anul acesta deschiderea microstagiunii are loc în Aula „Al.
Buia” (clădirea Agronomie, tel. 0251.413.085).

Pentru Ziua Mondială a Teatrului, studenţii au pregătit premiera specta-
colului „Educaţiunea sentimentală la vite: O serbare şcolară” – scenariu
după scrierile lui I.L. Caragiale. Un spectacol de licenţă, de Alina Rece şi
Edith Noferi, care este prezentat astă-seară, începând cu ora 19.30, şi care îi
are în distribuţie pe Vlad Popescu, Alin Călinescu, Sara Ciuciulete, Mihaela
Nicolae, Tatiana Ciorba, Ruxandra Radu, Cosmin Dolea, Alexandru Măndo-
iu, Andreea Gheorghe, Dragoş Teodorescu, Ruxandra Enache, Eva Ştefă-
nescu şi Ionuţ Alexandru Marcu. 

Mâine, 28 martie, ora 18.30, va avea loc o altă premieră a unui spectacol
de licenţă: „Istoria
comunismului
povestită pentru
bolnavii mintal” de
Matei Vişniec, cu un
insert de Paul Goma.
Tinerii actori se
bucură de această
dată de participarea
extraordinară, alături
de ei, a actriţei Mirela
Cioabă, lect. univ. dr.
la Departamentul de
Arte. Regia şi
scenografia îi aparţin
aceleiaşi Alina Rece.

Maraton al Campaniei
Naţionale „Artiştii pentru Artişti”

lete la spectacolele teatrelor
din Capitală înscrise în pro-
gramul Campaniei. Între cele
12 reprezentaţii se numără
„Frumoasa  şi  best ia” (27
mart ie, Teat rul Ţăndărică),
„Gaiţele”, de Alexandru Ki-
riţescu (28 mart ie, Teat ru l
Odeon), „Visul unei nopţi de
vară” de William Shakespea-
re (29 martie, Teatrul Mic) ş.a.

De asemenea, anul acesta
vor fi susţinute două specta-
cole de caritate în cadrul Campaniei:
pe 17 iunie, la Sala Radio – un spec-
tacol prezentat de Tudor Gheorghe,
iar în cadru l tu rneului an iversar
„Nicu Alifantis – 40 de ani de muzi-
că de teatru”, care va avea loc în
perioada septembrie – decembrie
2012, unul d intre spectaco le va fi
donat acestei Campanii.

Totodată, 14 teatre din ţară con-
tribuie la promovarea Campaniei prin
prezentarea acesteia şi a rostului ei

publicului spectator, în prefaţa unui
spectacol. Între acestea se numără
Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani,
Teatrul pentru Copii „Arlechino” Bra-
şov, Teatrul Naţional „Vasile Alec-
sandri” Iaşi, Teatrul „Regina Maria”
Oradea, Teatrul „Toma Caragiu” Plo-
ieşti, Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Gong” Sibiu, Teatrul Maghiar de
Stat „Csiky Gergely” Timişoara, Tea-
trul pentru Copii şi Tineret „Merlin”
Timişoara ş.a.
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Echipa de profesori mentori a
fost realizatã dupã un concurs de
selecþie. Potrivit rezultatelor, la
nivelul judeþului Dolj sunt 111
mentori. Cei mai mulþi sunt pro-
fesori de la Colegiul Naþional
„ªtefan Velovan”, Colegiul „ªte-
fan Odobleja” ºi Colegiul Naþio-
nal „Carol I”. De pe listã nu lip-
sesc nici actuali inspectori ºco-
lari ºi chiar manageri de unitãþi
de învãþãmânt.

La fiecare disciplinã de studiu
sunt minimum patru cadre didac-
tice care se ocupã de mentorat.
„Vor intra sub îndrumarea unui
mentor cadrele didactice care vor
sã se înscrie la definitivat. Pen-
tru profesori activitatea de men-
torat va însemna degrevarea de
douã ore din norma didacticã, iar

Profesorii fãrã definitivat nu se pot titulariza

Cadrele didactice care nu au sus-
þinut definitivatul nu se mai pot ti-
tulariza prin simpla candidaturã la
concurs pe un post vacant. Acestea
vor avea doar contract pe perioa-
dã determinatã ºi vor intra din sep-
tembrie sub coordonarea unui pro-
fesor mentor care le va îndruma ac-

tivitatea didacticã pentru o perioa-
dã de maximum doi ani. În acest
timp vor fi pregãtite pentru susþi-
nerea examenului de definitivat,
care din acest an se va derula la ni-
vel naþional, cu subiecte elaborate
de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.

pentru învãþãtori ºi profesorii din
învãþãmântul preºcolar cele douã
ore de stagiaturã vor fi plãtite su-
plimentar.

Un profesor mentor va avea
sub îndrumarea sa unu sau doi
stagiari pe care îi va îndruma
maximum doi ani”, a precizat
Cristina Gherghinescu, inspector
ºcolar din cadrul ISJ Dolj.
Profesorii fãrã definitivat,

angajaþi pe perioadã
determinatã

Dupã finalizarea stagiaturii, ca-
drele didactice vor avea la dispo-
ziþie trei ani ºcolari sã susþinã ºi
sã promoveze examenul de defi-
nitivat. Începând din acest an, de-
finitivatul este organizat la nivelul
inspectoratelor ºcolare judeþene,

iar subiectele sunt elaborate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.  Lucrãri-
le candidaþilor vor fi corectate în
centre din alte judeþe decât cele
în care s-a susþinut concursul.

Pe toatã durata stagiaturii, das-
cãlul debutant va avea contract
pe perioadã determinatã, chiar
dacã postul este vacant. „Dacã
va candida pe un post vacant,
profesorul debutant va fi decla-
rat admis, dar nu va avea înche-
iat contract pe perioadã nedeter-
minatã, ci pe perioadã determi-
natã, pânã la susþinerea ºi pro-
movarea definitivatului. Vor avea
la dispoziþie trei sesiuni diferite
sã susþinã ºi sã promoveze defi-
nitivatul, însemnând trei ani ºco-
lari dupã cei doi de stagiaturã”, a

precizat inspectorul ºcolar gene-
ral adjunct Cãtãlin Spiridon.
Învãþãmântul preºcolar

nu are mentori
Probleme în organizarea sta-

giaturilor de mentorat se anunþã
doar învãþãmântul preºcolar.
Nici  un cadru didactic din
aceastã formã educaþionalã nu
ºi-a depus candidatura pentru a
fi profesor mentor. În acest con-
text, conducerea Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj spune
cã existã doar douã posibilitãþi:
organizarea unei noi sesiuni de
selecþie a cadrelor didactice care
sã se ocupe de mentorat sau
atribuirea acestor sarcini men-
torilor de la învãþãmântul primar.

În prezent, la nivelul judeþu-

lui Dolj sunt nouã profesori men-
tori de la învãþãmântul primar,
ceea ce înseamnã cã pot con-
duce doar 18 dascãli care vor
intenþiona sã susþinã definitiva-
tul. Inspectorii ºcolari spun cã
nu ar fi un deficit de mentori, în-
trucât numãrul cadrelor didac-
tice care se înscriu la definitivat
a scãzut continuu. În 2010 au
fost 293 de cadre didactice, în
2011 – 230,  iar în 2012 sunt
doar 159 de dascãli înscriºi,
care vor susþine examenul dupã
noile reguli. Scãderea numãru-
lui de candidaþi este explicatã ºi
de faptul cã, în ultimul timp, a
scãzut ºi numãrul posturilor va-
cante din sistemul de învãþã-
mânt preuniveristar.

CARMEN RUSAN

„Introducerea disciplinei Religie
la clasa pregãtitoare nu face decât
sã împingã îndoctrinarea religioa-
sã care deja se întâmplã în ºcoli la
un nou nivel. De data aceasta sunt
vizaþi copii la niºte vârste mult mai
fragede ºi implicit niºte copii mult
mai vulnerabili”, a declarat pentru
Toma Pãtraºcu, vicepreºedintele
Asociaþiei Secular Umaniste din
România (ASUR).

„Noi am fãcut câteva propuneri
concrete, care stau la latitudinea
Ministerului Educaþiei si care nu
impun schimbãri legislative majo-
re”, a precizat Pãtraºcu.

Propunerile înaintate Ministeru-

ONG-urile cer reducerea
orelor de religie la ºcoalã

Mai multe ONG-uri au participat la dezbaterea de
la Ministerul Educaþiei cu privire la programa ºcola-

rã pentru clasa pregãtitoare ºi au cerut în mod
expres reducerea numãrului de ore de Religie. Mai
mult decât atât, reprezentanþii organizaþiilor cer ca
elevii sã studieze Religia numai la cererea pãrinþilor

ºi sã nu mai fie notaþi la aceastã materie.

lui Educaþiei de cãtre ONG-uri soli-
citã  renunþarea la studierea Religiei
în toþi anii de ºcoalã, la începutul
fiecãrui an  ºcolar, înscrierea copii-
lor la orele de religie trebuie fãcutã
doar în urma unei cereri exprese a
pãrinþilor. La orele de religie sã nu
se dea note ºi rezultatele evaluãrilor
la aceastã disciplinã sã nu se ia în
calcul la stabilirea notei finale. Mo-
tivul îl reprezintã faptul cã la orele
de Religie se dau de cele mai multe
ori note foarte mari. În plus, s-a so-
licitat ca profesorii de Religie sã nu
mai fie plãtiþi din bugetul Ministe-
rului Educaþiei.

CARMEN RUSAN

„Cântând româneºte!” este
genericul spectacolului omagial
dedicat Zilei Basarabiei ºi Bucovi-
nei, ce va avea loc mâine, 28 mar-
tie, cu începere de la ora 17.00, la
Teatrul Liric „Elena Teodorini”.

Organizat de Primãria
Craiova, Liricul craiovean,
ºi Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase”, specta-
colul se anunþã a fi un re-
gal artistic dedicat aces-
tui eveniment.

Îºi vor da concursul
Corul ºi Orchestra Teatru-
lui Liric, sub conducerea
muzicalã a maestrului Flo-
rian George Zamfir, Or-
chestra ºi dansatorii An-
samblului Folcloric „Ma-

ria Tãnase” (dirijor Nicu Creþu, co-
regrafia Ionel Garoafã), soliºtii de
muzicã popularã Niculina Stoican,
Constantin Enceanu, Mariana Io-
nescu Cãpitãnescu, Alla Bogdan,

cãrora li se va alãtura Sava Negrean
Brudaºcu ºi prof. Ioan Berci (ta-
ragot). Intrarea va fi liberã, în li-
mita locurilor disponibile.

Invitaþi sã participe sunt Rai-
sa Vieru – soþia regretatului poet
Grigore Vieru, acad. Mihai Cim-
poi – reputat critic, eminescolog,
istoric literar basarabean, Nicolae
Dabija – scriitor, istoric literar ºi
om politic din Republica Moldo-
va, din 2003 membru de onoare
al Academiei Române, Vasile Tã-
râþeanu – poet român din Ucrai-
na, Victor Crãciun – istoric lite-
rar român din Chiºinãu. Li se
va alãtura generalul în rezervã
Mircea Chelaru.

MAGDA BRATU

Ovidiu Scridon ºi Silvan
Stâncel vor poposi mâine, 28
martie, în Bãnie, cu spectacolul
„Pentru EA”, un concert acustic
live, cu improvizaþii din mai multe
genuri muzicale, flamenco-pop-
folk. „Pentru EA” este inclus în
turneul de primãvarã al celor doi
muzicieni, care a debutat la Cluj,
la începutul lunii martie, ºi pe care-
l continuã în mai multe oraºe, fi-
ind un omagiu adus doamnelor ºi
domniºoarelor, mamelor, surorilor
ºi muzelor din viaþa noastrã.

„Pentru EA” – concert acustic live,
cu Ovidiu Scridon ºi Silvan Stâncel

Spectacolul va fi o fiesta
de chitãri clasice, acustice,
muzicuþe, ukulele, kajon, ele-
mente de percuþie, poezie ºi
se va desfãºura în La Vida
Bistro & Pub (fostul Cafe
Agop, din strada „Traian De-
metrescu” nr. 10), începând
cu ora 21.00. În cadrul con-
certului, Ovidiu Scridon va prezen-
ta ºi volumul de versuri recent apã-
rut la Editura „Tritonic” – „Portre-
tul unui gând”, care-a avut lansa-
rea oficialã în cadrul serilor „Bo-

cancul Literar” din Bucureºti, pe
11 martie, ºi pe 23 martie în ca-
drul Târgului Internaþional de Carte
ºi Muzicã Braºov 2012. 

MAGDA BRATU

VVVVVor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonarea
profesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentori

VVVVVor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonarea
profesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentori

VVVVVor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonarea
profesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentori

VVVVVor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonarea
profesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentori

VVVVVor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonarea
profesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentori

VVVVVor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonarea
profesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentori

VVVVVor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonarea
profesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentori

VVVVVor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonarea
profesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentori

VVVVVor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonareaor trece sub coordonarea
profesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentoriprofesorilor mentori

„Cântând româneºte!”,
de Ziua Basarabiei ºi Bucovinei

„Cântând româneºte!”,
de Ziua Basarabiei ºi Bucovinei

„Cântând româneºte!”,
de Ziua Basarabiei ºi Bucovinei

„Cântând româneºte!”,
de Ziua Basarabiei ºi Bucovinei

„Cântând româneºte!”,
de Ziua Basarabiei ºi Bucovinei

„Cântând româneºte!”,
de Ziua Basarabiei ºi Bucovinei

„Cântând româneºte!”,
de Ziua Basarabiei ºi Bucovinei

„Cântând româneºte!”,
de Ziua Basarabiei ºi Bucovinei

„Cântând româneºte!”,
de Ziua Basarabiei ºi Bucovinei



 cuvântul libertãþii / 11marþi, 27 martie 2012
externe

ªTIRI

ªTIRI

COMENTAR IU

Liderii a peste 50 de state ale
lumii, printre care preºedintele
american, Barack Obama, s-au
întâlnit, ieri, la Seul, în cadrul unui
summit nuclear, la care discuþii-
le informale sunt dominate de
proiectul lansãrii unei rachete de
cãtre Coreea de Nord, ºi, deloc
în subsidiar, de chestiunea irania-
nã. În cadrul unui discurs þinut în
faþa studenþilor Universitãþii Han-
kuk, din Seul, înaintea deschide-
rii summit-ului de douã zile, Ba-
rack Obama a lansat un mesaj
pentru Phenian. „Eu vreau sã mã

adresez direct liderilor nord-co-
reeni. SUA nu au nici o intenþie
ostilã faþã de þara voastrã. Noi
dorim pacea, a declarat preºe-
dintele american, dar ar trebui sã
fie clar cã, dacã veþi continua
provocãrile cu programul de în-
armare nuclearã, nu veþi garan-
ta securitatea pe care o invocaþi,
ci o veþi diminua. Nu va exista
nici o recompensã pentru provo-
cãri”. Regimul de la Phenian a
provocat consternarea, anunþând,
la 16 martie a.c., lansarea, pre-
vãzutã pentru mijlocul lunii apri-

lie, a unei rachete cu razã lungã
de acþiune, purtatã de un satelit
de uz civil. Anunþul a survenit la
câteva zile dupã ce Phenianul
s-a angajat în faþa Washingtonu-
lui, printr-un moratoriu, privind
lansarea de rachete cu încãrcã-
turã nuclearã ºi activitãþi de îm-
bogãþire a uraniului, în schimbul
unui ajutor alimentar american.
SUA ºi aliaþii sãi denunþã încãl-
carea rezoluþiilor ONU care in-
terzic Coreei de Nord sã efec-
tueze teste nucleare sau balisti-
ce. Barack Obama urma sã-l în-
tâlneascã, ieri, pe preºedintele
chinez, Hu Jintao, în paralel cu
discuþiile oficiale ale summit-ului,
pentru ca Beijingul sã convingã
Phenianul sã abandoneze proiec-
tul sãu de lansare de rachete.
Coreea de Nord are, în China,
principalul aliat, dar apropierea
„nu funcþioneazã” ºi nu a con-
dus, încã, la o schimbare funda-
mentalã. Pe lângã Coreea de
Nord, Barack Obama a averti-
zat încã o datã Iranul asupra pro-
gramului sãu nuclear. În timp ce
Teheranul neagã, Israelul ºi mai
multe þãri occidentale suspectea-
zã Iranul cã dezvoltã arme ato-
mice sub acoperirea unui pro-
gram nuclear civil, republica is-

lamicã aflându-se, deja, sub pre-
siunea unor sancþiuni internaþio-
nale. Un oficial american a spus
cã Obama intenþioneazã sã-i pro-
punã lui Vladimir Putin reduce-
rea armelor nucleare, în luna mai,
cu ocazia primei întâlniri între cei
doi ºefi de stat. Luni, Ministerul
Apãrãrii sud-coreean a declarat
cã orice zbor al rachetelor nord-
coreene asupra teritoriului sud-
coreean va fi împiedicat de la
baza de lansare Tongchang, în
extremul nord-vest al Coreei de
Nord. La informaþiile sale milita-
re, Seulul afirmã cã este bine pre-
gãtit pentru a împiedica orice
ameninþare a vecinilor din nord.
Pe de altã parte, israelienii esti-
meazã cã un atac preventiv con-
tra Iranului ar fi mai puþin pericu-
los decât lãsarea republicii isla-
mice sã fabrice arme nucleare.
Numai cã într-un sondaj, israelie-
nii sunt împãrþiþi în mod egal între
susþinãtorii ºi adversarii unui atac
împotriva instalaþiilor militare ira-
niene. Chiar sâmbãtã seara, pes-
te o mie de persoane au demon-
strat la Tel Aviv împotriva unui
posibil atac contra Iranului. Pri-
mul eveniment important de acest
gen pe care mass-media israelia-
nã îl relateazã, potrivit AFP.
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Un cutremur puternic, cu
magnitudinea cuprinsã între
6,4 ºi 7,2 potrivit diferitelor
institute, a afectat, duminicã
seara, centrul statului Chile,
provocând rãnirea câtorva
persoane ºi evacuarea pre-
ventivã a 7.000 de oameni pe
litoralul Maule, o regiune cu
staþiuni balneare situatã la
300 de kilometri sud de
Santiago, deºi, oficial, nu s-a
emis risc de tsunami. Seis-
mul, cu magnitudinea 7,2
potrivit Institutului american
de Geofizicã (USGS), s-a
produs la 22.37 GMT (1.37,
ora României). Serviciul
seismologic din Chile a
mãsurat o magnitudine de

Seism puternic în Chile, 7.000
de persoane evacuate preventiv

Trezorierul Partidului Conservator
britanic a fost nevoit sã demisioneze
duminicã, dupã difuzarea unei înre-
gistrãri video care îl prezenta în timp
ce propunea unor presupuºi donatori
un acces privilegiat la David Came-
ron în schimbul unei finanþãri. În
aceastã înregistrare, realizatã cu o
camerã ascunsã de jurnaliºti care pre-
tindeau cã sunt potenþiali donatori, di-
fuzatã de „Sunday Times”, trezorie-
rul Peter Cruddas le oferã posibilita-
tea de a se întâlni cu premierul în
cursul unor cine private, în schimbul
unor donaþii de 250.000 de lire sterli-
ne (299.000 de euro). La scurt timp
dupã difuzarea înregistrãrii, Peter
Cruddas ºi-a anunþat demisia, dând
asigurãri cã declaraþiile sale nu erau
decât „fanfaronade” ºi cã „nu se pu-

Trezorierul partidului lui Cameron
a demisionat în urma unui scandal

Preºedintele rus, Dmitri Medvedev, a apre-
ciat cã misiunea lui Kofi Annan (foto), emisarul
ONU ºi al Ligii Arabe la Damasc, este „proba-
bil, ultima ºansã” pentru a evita un „rãzboi civil
de duratã” în Siria ºi a adãugat cã Rusia îi va
acorda tot ajutorul posibil, au transmis agenþiile
ruse duminicã. „Probabil, aceasta este, pentru
Siria, ultima ºansã de a evita un rãzboi civil sân-
geros ºi de duratã. Sperãm ca munca dumnea-
voastrã sã fie rãsplãtitã cu un rezultat pozitiv”,
a spus Medvedev în cursul unei întâlniri cu
Annan la Aeroportul Vnukovo, din Moscova.
„Vã vom acorda tot sprijinul, la toate nivelurile
ºi în toate direcþiile, acolo unde Rusia va avea
posibilitatea”, a adãugat liderul statului rus.
Conform unei traduceri în rusã a declaraþiilor
sale, Annan a spus, la rândul sãu, cã se bazeazã
pe susþinerea rusã. Rusia ºi China au blocat douã
rezoluþii ale Consiliului de Securitate al ONU ce
condamnau represiunea din Siria, apreciind cã

Occidentul considerã responsabil numai regi-
mul sirian, în timp ce insurgenþii numãrã prin-
tre ei ºi extremiºti. Moscova ºi Beijing au ac-
ceptat sã voteze, în sfârºit, miercuri, o decla-
raþie a Consiliului de Securitate care susþine
medierea lui Kofi Annan, pentru
a pune capãt violenþelor, ºi care
solicitã Siriei sã aplice, fãrã în-
târziere, propunerile reglementã-
rii. Planul lui Annan preconizeazã
încetarea tuturor formelor de vio-
lenþã din partea tuturor pãrþilor,
sub supravegherea ONU, furni-
zarea de ajutor umanitar ºi elibe-
rarea persoanelor reþinute în mod
arbitrar. De la Moscova, fostul
secretar general al Naþiunilor Unite
va pleca, miercuri, la Beijing, pen-
tru a determina în ce mãsurã cele
douã puteri sunt pregãtite sã facã

presiuni asupra preºedintelui Bashar al-Assad
pentru a opri conflictul, care dureazã de mai
bine de un an ºi care s-a soldat cu aproximativ
9.000 de morþi, conform Observatorului sirian
pentru Apãrarea Drepturilor Omului.

Medvedev: Misiunea lui Kofi Annan, „ultima ºansã” pentru Siria

Incidente la Marºul Unirii
din Chiºinãu

O serie de incidente s-au
înregistrat, duminicã, la Marºul
Unirii din Chiºinãu, dupã ce un
grup de tineri i-a îmbrâncit pe
câþiva participanþi la manifesta-
þia dedicatã zilelor unirii
Basarabiei cu România. Mai
mulþi tineri, care reprezentau
Partidul Patrioþii Moldovei,
s-au luat la ceartã cu manifes-
tanþii, îmbrâncindu-i. Marºul a
început la Academia de ªtiinþe
ºi s-a încheiat în scuarul Operei
naþionale, cu hora unirii.
Evenimentul a fost organizat de
Partidul Naþional Liberal ºi de
Consiliul Unirii, o structurã
neguvernamentalã care promo-
veazã ideea unirii Republicii
Moldova cu România. Marºul a
fost dedicat împlinirii a 94 de
ani de la unirea Basarabiei cu
România, care se sãrbãtoreºte
astãzi. Participanþii, în numãr
de circa trei mii, potrivit
organizatorilor, ºi-au schimbat
traseul în momentul în care au
vãzut grupul de contramanifes-
tanþi. Aceºtia spuneau cã
reprezintã Partidul Patrioþii
Moldovei, formaþiune cunoscutã
pentru promovarea moldovenis-
mului. Pentru a separa cele
douã pãrþi, poliþia a format un
cordon de securitate ºi a împins
contramanifestanþii pe trotuar,
ca sã evite altercaþiile.

Rezultat slab al aliaþilor
liberali ai Angelei Merkel
în Saarland

Aliaþii liberali ai Angelei
Merkel, FDP, au înregistrat un
rezultat foarte slab duminicã, la
scrutinul regional din Saarland
(sud-vest), câºtigat de partidul
cancelarului german, CDU,
potrivit primelor estimãri. Micul
partid liberal, aliat guvernamen-
tal al lui Merkel la nivel federal,
care fãcea, pânã în prezent, parte
din coaliþia aflatã la putere în
Saarland, a obþinut doar 1,5%
din voturi, faþã de 9,2% la
ultimul scrutin regional, din
2009. Uniunea Creºtin-Democra-
tã (CDU) înregistreazã acelaºi
scor ca în urmã cu trei ani ºi se
claseazã pe primul loc, cu 34,5%
din voturi, în timp ce Partidul
Social-Democrat (SPD) a
înregistrat o creºtere de circa 6,5
puncte, ajungând la 31 % din
sufragii. Aºa cum au anunþat
înainte de scrutin, CDU ºi SPD
ar urma sã formeze o „mare
coaliþie” pentru a guverna
Saarland, având împreunã 36 de
aleºi din totalul de 51.

Turcia ºi-a închis, ieri,
ambasada din Siria

Turcia ºi-a închis, ieri,
ambasada la Damasc, din cauza
degradãrii condiþiilor de
securitate în Siria, a anunþat o
sursã diplomaticã turcã, infor-
meazã AFP. „Activitãþile
Ambasadei Turciei au fost
suspendate începând din aceastã
dimineaþã (n.r. - ieri)”, a
precizat sursa citatã sub rezerva
anonimatului, adãugând cã tot
personalul diplomatic turc a
pãrãsit capitala sirianã.

6,4. Cutremurul „nu întruneº-
te caracteristicile necesare
pentru a genera un tsunami
pe coastele din Chile”, a
subliniat Biroul Naþional
pentru Urgenþe în mai multe
buletine consecutive. Totuºi,
direcþia regionalã din Maule a
„decis sã efectueze o evacua-
re preventivã în zona de
litoral a regiunii, din cauza
observãrii unei retrageri a
mãrii”. Seismul a fost simþit
aproape un minut ºi a deter-
minat sute de persoane sã
iasã pe strãzi la Talca, un
oraº cu circa 200.000 de
locuitori. Acesta a fost
resimþit ºi în capitala þãrii,
Santiago.

nea problema ca donatorii sã poatã
influenþa politica sau sã aibã, în mod
nejustificat, acces la oameni politici”.
Premierul Cameron a condamnat
ferm, la BBC, afirmaþiile fãcute de
Cruddas în înregistrarea video ºi a
promis o anchetã în interiorul parti-
dului: „Ceea ce s-a întâmplat este to-
tal inacceptabil. Aceasta nu este ma-
niera în care strângem bani pentru
Partidul Conservator, acest lucru nu
trebuia sã se întâmple niciodatã”. Pe
site-ul sãu, Partidul Conservator sus-
þine cã, în schimbul a 50.000 de lire
pe an, poþi avea acces la dineuri ºi
recepþii în compania lui Cameron. Dar
Peter Cruddas a mers mai departe, afir-
mând cã donaþii cuprinse între 200.000
ºi 250.000 de lire pe an ar permite ga-
rantarea unui acces privat la premier.
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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.

PRIMARIA CARCEA

JUDETUL DOLJ

PRIMARUL

COMUNEI CARCEA

In conformitate cu prevederile art. 39(1) si 68(1) din legea 215/2001 privind adminis-
tratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

DISPOZITIE

 ART.1 Se convoaca Consiliul Local Carcea in sedinta ordinara, in data de 30.03.2012,
orele 14, la sediul Primariei Carcea.

ART. 2 Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Carcea, pe anul 2012, trim. I.

2. Proiect de hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVI-
CII PUBLICE CARCEA SRL, pentru anul 2012.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului domeniului public al
comunei Carcea.

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea predarii retelei electrice din zona Satul Nou catre
SC CEZ DISTRIBUTIE SA, cu titlu gratuit, prin contract de comodat, pe toata durata de
viata a acesteia.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL Carcea nr. 11/2009 privind
asocierea cu Clubul Sportiv “Viitorul Carcea”

6. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere cu
Clubul Sportiv “Viitorul Carcea”, inregistrat sub nr. 2472/2009.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea
publicului in elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism din competenta de aprobare a
Consiliului Local Carcea.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate, avizului de oportunitate
si initierii elaborarii Planului Urbanistic Zonal comuna Carcea –Trup DN65 si DN6.

9. Diverse.

ART. 3 Secretarul comunei Carcea va duce la indeplinire prezenta dispozitie.

       PRIMAR                 SECRETAR
PUPAZA VALERICA      BURDUSEL FLORENTINA

CARCEA 23.03.2012
NR. 21

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

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese
festive, folosind ingrediente
naturale. Relaþii la telefon:
0740/645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digita-
le cu calitate de înaltã rezo-
luþie ºi filmãri de înaltã clasã
HD sau DV. Telefon: 0766/
359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel.
Telefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Tele-
fon: 0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapiþe-
re ºi mobilier de recondiþio-
nat. Telefon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigide-
re ºi lãzi frigorifice la domici-
lil clienþilor. Telefon: 0740/
895.691.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.
Cadastru apartamente. Te-
lefon: 0744/345.112.

Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând (închiriez) apartament
4 camere, parter, vedere tri-
lateralã, 100 mp, centralã,
AC, gresie, faianþã, parchet
stejar masiv, 2 bãi, 2 balcoa-
ne închise, jaluzele exterioa-
re, izolaþie exterioarã, cart.
Sãrari, 79.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0770/174.583.

CASE
Vând casã 6 camere, 4000
mp teren curte, 7 ha teren
arabil – Podari. Telefon:
0251/522.579.
Particular, vând casã în
Craiova, str. „Drumul Jiului”,
5 camere, baie, bucãtãrie,
termopan. Telefon: 0746/
498.818.
Filiaºi, strada „1 Mai”, casã
la roºu D+E+M, autorizaþie,
cadastru, teren 1770 mp,
deschidere 45 m, ulterior
parcelabil, panoramic. Tele-
fon: 0767/263.391.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.

Vând casã Siliºtea Crucii,
teren 5000 mp central. Te-
lefon: 0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe, curte –
38 ari în Valea Stanciului,
Þugureºti – Dolj. Telefon:
0721/502.003.
Particular, vând casã Craiova,
str. „Drumul Jiului”, 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã,  parter, etaj, man-
sardã, 80 m amprenta la sol,
teren 280 mp, construcþie an
2000, str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Pen-
ny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Cra-
iova. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Schimb casã cu 3 camere
ºi magazin + anexe în ora-
ºul Corabia, are facilitãþi cu
apartament 2 camere în
Craiova. Telefon: 0770/
918.018; 0351/172.213.

Remediez ºi execut tâmplã-
rie PVC ºi aluminiu, preþ
convenabil. Telefon: 0761/
136.407.
Caut persoanã pentru îngri-
jire bãtrân imobilizat pentru
ajutor în Craiova. Telefon:
0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid puncte
de lucru, modificare capital,
cesiune pãrþi, modificare
sediu social. Telefon: 0761/
633.118.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Tele-
fon: 0744/211.789; 0770/
333.559.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0771/215.774; 0722/
943.220.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Tele-
fon: 0752/641.487.
Particular, camerã cãmin,
vis –a -vis Moara Gorjului –
22 mp, stare bunã, posibili-
tãþi pentru grup sanitar, preþ
52.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0251/593.503; 0766/
271.705.

Vând garsonierã decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Tele-
fon: 0745/541.194.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând douã apartamente
(2 ºi 3 camere), împreunã
sau separat, semideco-
mandate, bilateral, reno-
vate ºi modernizate, etaj
1/P+4, izolaþie termicã,
parchet original restau-
rat, termopan, centralã
proprie în fiecare aparta-
ment, Brazda lui Novac
(zona BRD – Complex
Vechi), preþ negociabil.
Accept credit Prima Casã.
Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.
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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

RAT Craiova, cu sediul în
Calea Severinului, nr. 23, or-
ganizeazã în data de
11.04.2012, ora 11.00, licitaþie
publicã deschisã cu strigare
pentru închirierea unui spaþiu
situat în incinta Secþiei 2 din
str. “D. Gerota” nr. 7.

Date suplimentare se pot
obþine la tel.: 0251/506.076 –
int. 132 sau la sediul regiei din
Calea Severinului, nr. 23.
Proprietar, schimb garsoni-
erã Rovine, parter, îmbunã-
tãþitã, cu apartament Rovi-
ne, Lãpuº-Argeº, Lãpuº,
Calea Bucureºti, Centru,
parter sau etajul I. Telefon:
0752/641.487.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând pãdure, vârsta 50 – 60
ani, amestec stejar, cer, go-
run, la 5 km de Craiova în
parcul de vacanþã din co-
muna Podari, utlitãþ, drum
de acces, acte în regulã,
cadastru, preþ de crizã
10.000 lei/ha. Telefon: 0771/
751.031.
Cârcea, strada „Salcâmu-
lui”, teren 670 mp, deschi-
dere 19 m, utlitãþi, cadastru.
Telefon: 0767/263.391.
Vând un hectar de sal-
câm gros. Telefon: 0723/
692.884.
Particular, vând 3000 mp in-
travilan, cadastru REDEA,
judeþul Olt. Telefon: 0768/
612.733.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschide-
re drum uropean Pieleºti
(Pârºani) spate Q. Fort (7
euro mp). Telefon: 0749/
362.367.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.

Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschide-
re drum European  Craio-
va –  Balº-Bucureºti, cu uti-
litãþi, pentru investiþii; 5000 m
Pieleºti – „Q Fort”; 1000 m
Cârcea – Centura Ford. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.

Vând teren intravilan la intra-
re în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 3,15 ha, planta-
þie pomi pe marginea lacu-
lui Fântânele. Telefon: 0726/
376.221.
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 excepþio-
nalã. Telefon: 0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj, unic
proprietar. Telefon: 0760/
272.814.
Vând Nubira II, CDX fabri-
caþie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin
metalizat, perfect, distribuþie
nouã, revizie Audi – service,
motor 2000 TDI. Telefon:
0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere centrali-
zatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatriculatã
recent nr. Bulgaria, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omolo-
gat, 2200 E, negociabil. Te-
lefon: 0763/647.330.
Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Tele-
fon: 0768/417.804.

Vând Peugeot 206, fabrica-
þie 2002, motor 1,4, benzi-
nã, climã, geamurui securi-
zate, oglinzi electrice, închi-
dere centralizatã, preþ 2000
euro, negociabil. Telefon:
0767/311.574.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, an-
velope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu butelie, ca-
nistre metal 20 litri, alterna-
tor 12V, polizor flex D 125x
850 W, preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând perucã castaniu lungi-
me pãr cca 12 cm, ondulat,
coafatã, preþ negociabil, 70
RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând 45 de capre. Telefon:
0749/103.935; 0749/
198.745.
Vând 2 porci 80 – 190 kg.
Telefon: 0251/432.874, între
orele 17.00 – 21.00.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând ladã ºi cruce marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.

Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5 ovãz,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã –
50 vedre; 2 scãri duble din
þeavã Ø 1/2; roabã, cãruþ
curte mare cu douã roþi cu
rulmenþi. Telefon: 0784/
200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.

Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca.Telefon: 0724/
967.663.
Vând anvelope iarnã puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi
ºi R 14/185/60, 4 bucãþi,
jenþi 4 gãuri. Telefon: 0762/
672.086.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi
1 masã – birou pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 – 48,
1 cojoc gri cu glugã, 1 co-
joc 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 alpi-
na defectã, anvelope 165/
13 noi 2 bucãþi, frigider
Electrostar 320 litri. Telefon:
0721/179.420.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar. Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Tele-
fon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, ex-
tinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.



14/ cuvântul libertãþii marþi, 27 martie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

Marþi, 27 martie 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canistre
20 l metal, reductor oxigen
sudurã, polizor (flex) D 125
X 850 w, preþ negociabil.
Telefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri 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
bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãta-
te vechi – jumãtate nou, 1
leu/kg. Dinuþi Ilie, Comuna
Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nau-
man, bicicletã medicalã, cãrþi
multe de tot felul, ceasuri de
masã, aparate de radio, in-
signe, medalii, pardesie, pal-
toane. Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând la preþ convenabil 32
de giurgiuvele fãrã toc ºi 6
uºi de interior. Telefon: 0251/
452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.

Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând recamier – bine între-
þinut, 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 dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/
bucatã. Plata pe loc. Te-
lefon: 0723/918.382.
Cumpãr telefon foarte vechi
cu manvelã. Telefon: 0766/
304.708.
Cumpãr 3 vouchere pe
anul 2012. Telefon: 0747/
493.975.
Cumpãr centralã termicã
pe lemne mai micã decât
0,60 X 0,60 m, chiar dacã
nu este STAS. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti (lângã ºcoa-
la „Mihai Eminescu”),
complet mobilatã. Tele-
fon: 0762/299.913; 0764/
855.169.
Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.

Închiriez casã cu utilitãþi
pentru birouri, farmacii,
cabinete medicale, labo-
ratoare, - central. Telefon:
0748/195.954.
Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi
ºi obligaþii majore, came-
rã acces la bucãtãrie,
baie, vine 5 zile pe lunã în
cele 2 camere disponibi-
le. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Închiriez garsonierã mo-
bilatã Craioviþa Nouã, pe
termen lung. Telefon:
0765/291.628.
Primesc 2 fete în gazdã
pe perioadã lungã, ca-
merã mobilatã cu strictul
necesar. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp)
pentru birouri, zonã cen-
tralã, singur în curte. Te-
lefon: 0727/356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepi-
nierã pomi, flori ºi creºte-
rea pãstrãvului în bazine.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã
central, 1800 m.p. cu toa-
te utilitãþile. Telefon: 0721/
995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial
termopan 18 mp. Telefon:
0722/943.220; 0740/
649.518.
Ultracentral, toate condiþii-
le, 3 camere, decoman-
dat, Proiect M. Telefon:
0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi co-
merciale. Telefon: 0755/
747.258; 0722/773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.

Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Închiriez apartament nemo-
bilat Craioviþa Nouã, 100 E.
Telefon: 0744/139.476;
0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþionat,
termopane, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional,
parter, bloc, 4 camere, in-
trare separatã de locatari,
balcon închis, microcen-
tralã, alarmã, gresie, fa-
ianþã, pretabil inclusive
pentru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.

Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pentru
prietenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã sune
la numãrul de telefon:
0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrã-
tor a unei afaceri, frumoase,
sãnãtose, (pepinierã cãp-
ºuni, trandafiri, pomi fructiferi
ºi pãsãri, posibil ºi animale).
Telefon: 0351/430.880;
0762/278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Regret profund dece-
sul distinsei doamne
CHISTRUGÃ NINA, care
datoritã comportamen-
tului sãu a fost perma-
nent apreciatã ºi stima-
tã. George Socoteanu.

COMEMORÃRI
Azi, 27.03.2012, se împli-
nesc ºase luni de la dece-
sul dragului ºi scumpului
nostru tatã, bunic ºi cum-
nat GANEA COSTICÃ
(GICU) din comuna Ple-
niþa. Nu te vom uita în
veci. Marcela, Claudia,
Mihãiþã, Mioara, Sãndi-
ca ºi Michi. Dumnezeu
sã-l ierte.
Absolvenþii promoþiei
1957 a Institutului de
Maºini ºi Aparate Elec-
trice din Craiova, cu
adâncã tristeþe, amin-
tesc împlinirea unui an
de când buna lor cole-
gã inginer RODICA
CIUTÃ a trecut la Dom-
nul. Pios omagiu ºi o
rugãciune pentru ca El
s-o aibã în grija Sa!
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Arbitru: Felix Brych (Germania).

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Celelalte partide din sferturi, Olympique Marseille – Bayern Mun-
chen ºi AC Milan – FC Barcelona, se vor disputa în aceastã searã.

Jocurile retur sunt programate sãptãmãna viitoare, în 3 ºi
4 aprilie.

APOEL Nicosia – Real Madrid
Stadion: „Neo GSP”, astãzi, ora 21:45, TVR 1

Echipe probabile

Chiotis – Poursaitides, Kaka, P.
Jorge, Boaventura – N. Morais, H.
Pinto – Charalambides, H. Souza,
Trickovski – A. Almeida.

Antrenor: Ivan Jovanovici.

Casillas – Arbeloa, Pepe, S.
Ramos, Marcelo – Khedira, L.
Diarra – Ozil, Kaka, Cr. Ronaldo
– Benzema.

Antrenor: Jose Mourinho.

Artur – M. Pereira, Luisao,
Garay, Emerson – Witsel, J. Gar-
cia, Gaitan – Rodrigo, B. Cesar
– Cardozo.

Antrenor: Jorge Jesus.

Cech – Ivanovici, G. Cahill,
Terry, D. Luiz – Meireles, Essien
– Ramires, Mata, Sturridge –
Drogba.

Antrenor: Roberto Di Matteo.
Arbitru: Paolo Tagliavento (Italia).

Benfica Lisabona – Chelsea Londra
Stadion: „Da Luz”, astãzi, ora 21:45, Dolce Sport 1

Echipe probabile

Chelsea a dezamãgit în acest
sezon, iar englezii sunt pregãtiþi ca
în varã sã investeascã masiv pen-
tru a ºterge ruºinea acestei stagiuni.
Roman Abramovici pune la bãtaie
aproximativ 142 milioane de lire
sterline (170 milioane de euro) pen-
tru aducerea a douã cupluri de cla-
sã mondialã.

Dacã la unul dintre ele “albaº-
trii” pot mãcar îndrãzni sã spere,

Abramovici, vânãtorul de himereAbramovici, vânãtorul de himereAbramovici, vânãtorul de himereAbramovici, vânãtorul de himereAbramovici, vânãtorul de himere

la cealaltã “pereche” este practic
imposibil de ajuns. Daily Telegraph
a anunþat ieri, conform Pro Sport,
cã Chelsea pregãteºte o ofertã de
70 milioane de euro (58,5 milioane
de lire) pentru aducerea cuplului
Cavani – Lavezzi de la Napoli.
Acesta ar reprezenta visul cât de
cât mai realizabil, ºi el redus pânã
spre zero dacã þinem cont de cele
zise de preºedintele napoletanilor,

Aurelio Di Laurentiis, care declara
cu puþin timp în urmã cã n-ar re-
nunþa la trio-ul sãu magic (inclu-
zând aici ºi pe Hamsik) pentru ni-
mic în lume.

Fantezia în starea sa nealteratã
este însã redatã de oferta pe care
Chelsea o pregãteºte pentru Real
Madrid: 100 milioane de euro (83,6
milioane de lire) nu doar pentru
transferul lui Cristiano Ronaldo, ci
ºi pentru aducerea lui Higuain. Lon-
donezii estimeazã cã valoarea ma-
ximã a argentinianului nu poate
depãºi 20 de milioane de euro (16,7
milioane de lire), restul pânã la 100
fiind suma pentru “CR 7”.

Chiar ºi jurnaliºtii britanici râd
de oferta lui Abramovici, notând
cã portughezul a pãrãsit “Premier
League”, în speþã pe Manchester
United, pentru 80 milioane de lire
(94 milioane de euro) deci ar fi o
utopie sã creadã cineva cã Real
îºi poate ceda jucãtorul pe o sumã
net inferioarã celei pentru care l-a
cumpãrat.

Tehnicianul Oltchimului, Radu
Voina, a declarat, ieri, cã duelul
cu Gyor ETO din semifinalele
Ligii Campionilor (1 aprilie) va
fi echilibrat, adversara având un
avantaj pentru cã va juca pe te-
ren propriu manºa retur.

“Nici nu ne-am dezmeticit
bine dupã revenirea de la echi-
pa naþionalã ºi trebuie sã trecem
la meciur i le  importante  cu
Gyor. Meciul de duminicã va fi
foarte greu, ne luptãm cu o
echipã completã, puternicã, mai
puternicã decât în anii prece-
denþi. Gyor ºi-a întãrit postul de
pivot, cel de extremã dreapta,
dar ºi poarta, cu jucãtoare de
mare valoare, care au adus un
plus întregii echipe. Vizeazã câº-
tigarea trofeului, aºa cum me-
reu a luptat pânã în fazele fina-
le. Noi, din pãcate, nu vom pu-
tea alinia întreaga echipã, pe lân-
gã fetele care absenteazã de atâ-
ta vreme - Ungureanu, Neagu
ºi Stanca - este ºi Jovanovici,
care a suferit acea accidentare
la umãr ºi încã nu este refãcu-
tã. Nu s-a antrenat, dar nu ne
rãmâne decât sã sperãm cã îºi

Returul în deplasare, o problemã!

Radu Voina crede cã Gyor
are o ºansã în plus

Polonia ºi Ucraina
organizeazã Campio-
natul  European în
acest an (8 iunie – 1
iulie), dar bugetele
celor douã þãri vor
primi o loviturã im-
portantã.

Unii dintre cei mai
fanatici suporteri ºi
totodatã unii dintre
fanii care cheltuiesc
sume importante
pentru a-ºi susþine
pasiunea au precizat
cã vor veni într-un
numãr redus la turneul final.
Suporterii naþionalei Angliei au
anunþat, prin vocile ºefilor fac-
þiunilor care alcãtuiesc galeria,
cã nu vor fi mai mulþi de 3000
în Polonia ºi Ucraina.

Preþurile practicate de com-
paniile aeriene, preþurile pe care
le cer hotelierii din cele douã þãri
(spre exemplu cazarea pentru o
noapte la un hotel din Doneþk
acolo unde Anglia va juca douã
meciuri din grupã costã 250 de
lire), lipsa infrastructurii sau mai
bine zis infrastructura precarã
din cele douã þãri organizatoare
ºi nu în ultimul rând criza eco-
nomicã reprezintã principalele

va reveni pânã la ora meciului
tur”, a declarat Radu Voina pen-
tru Mediafax.

Tehnicianul campioanei a fã-
cut referiri ºi la ºansele de cali-
ficare mai departe. “Din punc-
tul meu de vedere, chiar dacã si-
tuaþia noastrã nu este prea roz,
cred cã ºansele sunt aproxima-
tiv egale pentru ambele echipe.
Poate existã acel plus pentru
Gyor, având în vedere cã va juca
returul acasã. La fel ºi în cealal-
tã semifinalã, dintre Larvik ºi
Buducnost. Nici un meci nu sea-
mãnã cu altul, iar motivarea con-
teazã foarte mult. Vorbim de pri-
mele patru echipe din Europa, iar
la acest nivel totul este echilibrat.
Este ceva bun cã am ajuns aici,
dar noi nu prea ºtim sã apreciem
lucrurile bune.”

Radu Voina a avut un mesaj ºi
pentru fanii Oltchimului, spunând
cã îi aºteaptã sã fie alãturi de
echipã: “Sunt convins cã sala va
fi neîncãpãtoare ºi cã fanii vor fi
alãturi de noi. Sunt cunoscãtori
ºi iubitori de handbal, iar prezen-
þa ºi încurajãrile lor ne vor ajuta
foarte mult. Jucãm ºi pentru ei ºi

avem nevoie de ei.”
Manºa tur dintre

Oltchim º i  Gyor
ETO, din semifinalele
Ligii Campionilor, se
va juca, duminicã, de
la ora 18:00, în timp
ce  returul va avea
loc în 7 apri l ie  la
Veszprem.

În celãlalt penultim
act, se vor duela Lar-
vik HK ºi Buducnost,
manºa tur fiind sâm-
bãtã, în Norvegia, iar
cea retur, la Podgori-
ca, în 8 aprilie.

Fanii englezi, interes scãzut pentru deplasarea la CE din varã

motive invocate de fanii englezi
care au condus la luarea acestei
decizii.

Dacã suporterii din Albion se
vor þine de cuvânt ºi nu vor veni
mai mulþi de 3000 atunci acest
lucru ar reprezenta un record
negativ în istoria modernã a na-
þionalei Angliei; selecþionata in-
sularã ar fi susþinutã de cea mai
micã galerie din istoria recentã
la un turneu final.

Federaþia englezã a rezervat
aproximativ 15 la sutã din capa-
citatea stadionului Donbass Are-
na, adicã aproximativ 7.800 de
tichete, dar pânã în acest mo-
ment nu s-au cumpãrat nici mã-

car jumãtate.
“Nici  mãcar

fanii care înso-
þesc naþionala în
mod regulat, nu
s-au obosit sã-ºi
cumpere bilete.
Criza economi-
cã, dificultatea
pe care am în-
t âmpina -o  î n
deplasarea de la
un stadion la al-
tul sau costurile
mari cerute pen-
tru facilitãþi în

Ucraina ºi Polonia i-au fãcut pe
suporteri sã nu-ºi doreascã sã
meargã la Euro. Avem proble-
me în a vinde bilete chiar ºi pen-
tru primul meci care este o par-
tidã extrem de importantã con-
tra Franþei”, a declarat Kevin
Miles, purtãtorul de cuvânt al
clubului suporterilor din cadrul
federaþiei engleze.

Cei care aleg sã meargã pe
cont propriu în Ucraina ºi Polo-
nia sunt mai avantajaþi. Organi-
zatorii cer doar 250 de euro pe
bilet pentru un grup de trei per-
soane, tichetul cumpãrat asigu-
râd prezenþa la toate meciurile
din grupã.

“Bãtrâna Doamnã” a refãcut ecartul de
patru puncte ce-o separa înaintea acestei
runde (a 29-a) de liderul, ºi, totodatã, cam-
pioana en-titre, AC Milan, dupã ce a trecut,
duminicã seara, în Piemont, cu 2-0 de Inter
Milano.

Golurile torinezilor, ambele venite în partea
secundã, au fost realizate de Martin Caceres
(57) ºi de “Il Grande Capitano”, Alessandro
Del Piero - foto (71).

La Inter, cu doar o victorie în ultimele 10
etape ºi cãzutã pânã pe locul 8 în Serie A,
Cristi Chivu a fost doar rezervã.

Inter, ºanse reale sã rateze ºi Liga Europa!

Juve ºi-a adjudecat “Derby d’Italia”Juve ºi-a adjudecat “Derby d’Italia”Juve ºi-a adjudecat “Derby d’Italia”Juve ºi-a adjudecat “Derby d’Italia”Juve ºi-a adjudecat “Derby d’Italia”
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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.
Astra – FCM Târgu Mureş 0-2
Au marcat: Bumba 44, Cordoş 50.
FC Braşov – Rapid 1-0
A marcat: Viveiros 37.
Dinamo – FC Vaslui 0-1
A marcat: Bello 57.
Meciurile Ceahlăul – Petrolul, CFR Cluj – Oţelul şi Steaua – Gaz

Metan s-au disputat aseară, după închiderea ediţiei.

Liga I

 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXIII-A

CFR Cluj 22 14 5 3 42-16 47
Dinamo 23 13 6 4 38-17 45
FC Vaslui 23 13 3 7 38-20 42
Rapid 23 12 5 6 34-22 41
Steaua 22 12 5 5 28-16 41
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
FC Braşov 23 8 5 10 23-22 29
Astra Ploieşti 23 7 7 9 22-26 28
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
FCM Tg. Mureş 23 5 9 9 20-26 24
Sportul Stud. 23 5 9 9 25-36 24
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

Într-o conferinţă de presă, Aso-
ciaţia Peluza Sud 97, cea care a
organizat mitingul din Piaţa Victo-
riei soldat cu incidente, a ţinut să
precizeze că acestea au avut loc
exclusiv din cauza forţelor de or-
dine, care „de ani de zile
au legături cu şefii FRF şi
LPF”. „Am dorit să fie un
protest paşnic, am preci-
zat din start acest lucru,
însă jandarmii ne-au pro-
vocat încă de când ne-au
preluat,  la intrarea în
Bucureşti. Au solidarizat cu
noi şi  Asociaţia 21 De-
cembrie, Asociaţia pentru
Apărarea Roşiei Montane,
dar şi grupul Brianei Cara-
gea. Este adevărat că s-au
scandat şi tr ivialităţi la
adresa FRF şi LPF, însă nu
a fost nimic care să pro-
voace la violenţă din  par-
tea forţelor de ordine. To-
tul a plecat de la o singură scan-
dare cu tentă politică „Pleacă, Tra-
iane!”, care însă a fost estompată

După eşecul de pe teren propriu
cu FCM Târgu Mureş, patronul
Astrei, Ioan Niculae, a decis să se
despartă de antrenorul Toni Con-
ceicao, iar în locul acestuia, va fi
adus un tehnician român. „Nu cred
că e vina jucătorilor în mod deose-
bit, chiar dacă au partea lor de vină.
Echipa tehnică e o mare dezamăgi-
re. Se pare că la antrenori nu avem
noroc.  Directorul sportiv Mario
Branco a insistat pentru Toni Con-
ceicao, şi-a luat o anumită răspun-
dre pentru propunere. Mai căutăm,
dacă nu, ne lăsăm de fotbal. De
acum încolo, ne axăm pe antreno-

Astra s-a despărţit şi de Conceicao
rii români, care cunosc jucătorii
români”, a spus Niculae. Astra a
fost pregătită în acest se sezon de
Tibor Selymeş, în două rânduri, de
Marius Şumudică şi de Antonio
Conceicao. Acesta a obţinut doar 3
puncte în cele 5 meciuri în care a
stat pe banca Astrei, singura victo-
rie fiind obţinută în faţa lanternei
roşii, CS Mioveni. Tot mai aproape
de despărţirea de Rapid este şi Răz-
van Lucescu, echipa sa înregis-
trând cea de-a treia înfrângere con-
secutivă şi îndepărtându-se de ob-
iectiv – titlul de campioană. „De-
misia” s-a strigat şi în Ştefan cel

Mare, la adresa „principalului” Li-
viu Ciobotariu, după ce Vasluiul a
plecat cu toate punctele din primul
derby al anului. Yerro Bello a punc-
tat cu o lovitură de cap şi a adus
echipa lui Porumboiu pe podium,
cel puţin pentru o zi. Chiar cu câ-
teva ore înaintea meciului de asea-
ră cu Gaz Metan Mediaş, a apărut
ipoteza ca Steaua să-l instaleze în
postul de manager general pe Dinu
Gheorghe, care cu doar o zi în
urmă fusese aproape de a-şi relua
activitatea ca preşedinte al Rapidu-
lui, însă Gigi Becali a dezminţit
„bomba”.

Dragomir se sfătuieşte cu primarul Solomon

„Autorităţile craiovene pot prelua
palmaresul Ştiinţei de la Dinel”

Într-o intervenţie prin telefon la Radio Oltenia, pre-
şedintele LPF, Dumitru Dragomir, a reiterat ideea pre-
luării Universităţii Craiova de către autorităţile locale, în
condiţiile în care palmaresul şi sigla s-ar afla în posesia
lui Dinel Nuţu, fost Staicu, acesta fiind dispus să le
cedeze. „Şi dacă era duşman de moarte al Craiovei,
Mititelu nu putea să-i facă atâta rău. Şi asta fără să aibă
palmaresul. Din falsuri în falsuri a mers.  Sunt atâtea
variante ca Universitatea să existe din nou, doar trebuie
să existe sprijin din partea oficialităţilor. Acest primar,
Aurică Solomon, are atâta bun simţ, a spus: «Domne’
să nu creadă oltenii mei că eu îmi fac campanie pe
seama echipei, dar eu mă implic după alegerile locale,
după 10 iunie, este destul timp ca să punem lucrurile la
punct». E clar, palmaresul este la Dinel Staicu, ca să fie
foarte clar. Asta dovedeşte că Adrian Mititelu nu mai
are nimic, altfel ar putea să mai şantajeze că mai are
palmaresul şi în loc să îi zică Universitatea Craiova, îi
spunea Ştiinţa Severin. Mititelu nu o să cedeze aşa usor,

dar sunt comisii jurisdicţionale care îşi vor face dato-
ria. Eu spun că, după Steaua, cea mai iubită echipă din
România este U Craiova, nu sunt Dinamo şi Rapid. Uni-
versitatea Craiova trebuie să se organizeze prin oficialii
de acolo, organele locale, Consiliul Judeţean şi Prima-
rie, şi dacă atrag sponsorizări de 2 milioane de euro pe
an şi mai ia şi drepturi de televiziune alte 2 milioane,
acela este bugetul, nici nu mai trebuie să bage munici-
palitatea vreun ban. Acolo este un Cornel Stroe care e
sănătos şi e destul de mintos, e un Turculeanu care din
punct de vedere juridic se pricepe, este profesor uni-
versitar, este profesor doctor docent în aceste proble-
me, este păcat să nu foloseşti asemenea oameni”, a
declarat Mitică Dragomir.

Se pare că Dinel Nuţu va solicita mâine judecătoru-
lui eliberarea condiţionată pentru a putea ceda gratuit
autorităţilor locale craiovene palmaresul Universităţii
Craiova, urmând să apară la proces, dacă i se va per-
mite, chiar în echipamentul Ştiinţei.

Asociaţia care a organizat mitingul de la Bucureşti
acuză abuzurile forţelor de ordine

Suporterii, şi bătuţi
şi cu banii luaţi

Jandarmeria Bucureşti a anunţat că 47 de fani au primit
amenzi în valoarea totală de 23.500 de lei

chiar de liderii manifestaţiei, deoa-
rece nu am dorit să transformăm
mitingul în unul politic. La un mi-
nut după ce s-a auzit acea scan-
dare, jandarmii au început măce-
lul, atacându-ne prin spate cu gaze

lacrimogene. Suntem convinşi că
în spatele acestor abuzuri stau su-
periorii jandarmilor de la Ministe-

rul de Interne, care au
legături de ani buni cu
şefii FRF şi LPF. For-
ţele de ordine au cre-
at haosul, pentru a-şi
justifica apoi interven-

ţiile brutale. Avem şi fotogra-
fii care arată că au fost bă-
tuţi copii şi femei, unii chiar
care nu aveau nici o treabă
cu mitingul, pur şi s implu
treceau prin zonă şi se opri-
seră să vadă ce se întâmplă.
Noi nu am aruncat cu torţe,
s-a aprins o singură fumige-
nă, stinsă însă imediat şi asta
cu o jumătate de oră înainte
ca jandarmii să ne atac e.
Probabil se ştia că unii din-
tre protestatari vor merge
apoi în Piaţa Universităţii şi
se dorea prevenirea oricăror
manifestaţii care ar fi luat
apoi amploare”, a dec larat
Gabriel Ţârcă zis „Blondu”,

şeful galeriei Univeristăţii Craiova.
Jandarmeria Capitalei a anunţat,
ieri, într-un comunicat, că 47 de 

persoane au fost conduse la Sec-
ţiile 2 şi 4 Poliţie şi sancţionate con-
travenţional cu amenzi în cuantum
total de 23.500 de lei, în urma in-
cidentelor de la mitingul de pro-
test organizat, sâmbătă, de Aso-
ciaţia Peluza Sud Craiova.

Un nou miting va avea loc
pe 6 aprilie, la Craiova

Cât despre situaţia Universităţii
Craiova, „Blondu” a afirmat că Pe-
luza Sud 97 va continua proteste-
le pentru reafilierea echipei de că-
tre FRF, considerând că s-a înre-
gistrat un abuz fără precedent prin
dezafilierea ei acum un an. „Noi
cons iderăm că luptăm pentru o
cauză mai mare decât nemulţumi-
rile sociale, de aceea nu dorim să
transformăm protestele în unele
politice. E adevărat că sperăm să
se implice autorităţile locale, Con-
siliul Local şi Consiliul Judeţean
Dolj, ar fi ideal ca ele să preia Uni-

versitatea Craiova, însă nu facem
jocul nimănui. S-a spus că Adrian
Mititelu a organizat din umbră mi-
tingul, apoi Mititelu a ieşit să spu-
nă că primarul Solomon a pus la
cale totul şi probabil şi Solomon
va ieşi să spună că altcineva a fost
în spatele nostru. Noi nu facem
decât interesul Universităţii Craio-
va şi vom organiza un alt miting,
de mai mare amploare, pe 6 apri-
lie, de la ora 18, în Piaţa „Mihai
Viteazul” din Craiova. Nu este trea-
ba noastră ce se va întâmpla cu
echipa după ce ea va fi reafiliată,
pe noi ne interesează ca ea să fie
repusă în drepturi, să existe din
nou. Dragomir a spus c ă se va
înfiinţa o altă echipă în Craiova,
pe noi nu interesează aceea, ci doar
Universitatea Craiova. Oricum,
ac ţiunile lui Dumitru Dragomir
sunt ale unui om încolţit şi dispe-
rat şi acesta e un semn că acţiuni-
le noastre au efect”, a declarat Ga-
briel Ţârcă.


