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Tânără
accidentată
lângă Facultatea
de Agronomie

Victor Ponta:
punct ochit,
punct lovit

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- La Popescu acasă este ca într-o
piesă de teatru: nevastă-sa e în ro-
lul principal şi el face figuraţie.
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din argint”,
la Muzeul
Olteniei
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Şcoala nr. 1 „Obedeanu”
din Craiova, cunoscută în
documentele istorice ca
prima unitate de î nvăţă-
mânt din Oltenia, a rămas

fără cale de acces spre clase.
Proprietara imobilului vecin
a revendicat şi a obţinut în in-
stanţă 185 de metri pătraţi din
terenul de sport al şcolii, cu
tot cu poarta de acces folosită
de elevi, dar şi de preşcolari.
Nu este însă singurul proces
pentru dezmembrarea patri-
moniului acestei unităţi de în-
văţământ. De curând a intrat
în litigiu şi Grădiniţa nr. 59,
aflată în alt corp de clădire al
şcolii, revendicată de doi pro-
prietari: unul care soli cită
imobilul, altul care cere tere-
nul pe care se află acesta.

Împroprietăririle au

început de la poartă

Regiile, cu capul
plecat. Solomon,
cu sabia-n teacă

Luaţi la ochi din cauza
situaţiilor f inanciare nu prea
bune de la sfârşitul anului
trecut, şe fii regiilor craiove-
ne  vor să îi convingă pe ale şii
locali că merită să li se mai
de a o şansă ş i vin cu organi-
grame care  mai de  care mai
suple.  Ie ri, când mai erau
doar două zile până la discu-
ţiile din ple n, proiecte le lor
au fost retrase misterios de
pe  ordine a de zi, în aşa fel
încât cons ilie rii nu au mai
avut ocazia să le discute la
comisii.

Sute de persoane
şi-au depus, ieri,
CV-urile pentru
angajare la Ford

Cu gândul la Forumul Economic
şi reorganizarea teritorială…
Prefecţii din
regiunea Oltenia
s-au întâlnit
la Craiova

Reuniţi la Prefectura Dolj pentru
a pune la punct ultimele detalii pri-
vind desfăşurarea Forumului Regio-
nal Economic Oltenia, organizat de
Instituţia Prefectului Dolj şi Funda-
ţia „Constantin Popeci”, în partene-
riat cu Universitatea din Craiova, re-
prezentanţii celor cinci judeţe – Dolj,
Olt, Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea – şi-
au făcut cunoscute punctele de ve-
dere vizavi de oportunităţile ce vor fi
izvorând din evenimentul care va
avea loc în zilele de 4 şi 5 aprilie a.c..

Dacă primarii şi Consiliile Locale
nu vor aplica legea,

Veniturile la buget
nu vor creşte doar
prin mărirea
impozitelor
şi taxelor locale
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Prim-vicepreºedintele PDL Sorin Frunzãverde
demisioneazã din formaþiunea democrat-liberalã
ºi va candida din partea USL la alegerile din iu-
nie, pentru un nou mandat la preºedinþia Consi-
liului Judeþean Caraº-Severin. Preºedintele PNL
Caraº-Severin, Marcel Vela, a declarat ieri, pen-
tru Mediafax, cã Sorin Frunzãverde va candida
din partea USL, însã ca reprezentant al PNL. El a
mai spus cã, „deocamdatã”, Frunzãverde nu s-a
înscris în PNL: „Confirm candidatura - nu înscrie-
rea, pentru cã nu am procedat încã la aspectele
tehnice - din partea USL, respectiv a PNL, a lui
Sorin Frunzãverde la preºedinþia Consiliului Ju-
deþean Caraº-Severin”.

Vicepreºedinþii PNL Mihai Voicu ºi Dan Radu
Ruºanu, împreunã cu liderul PNL Caraº-Severin,
Marcel Vela, au negociat, timp de douã ore, cu
Sorin Frunzãverde ºi l-au convins sã vinã la PNL,
împreunã cu toþi cei 42 de primari PDL din judeþ,
ºi sã candideze din partea liberalilor la preºedin-
þia CJ Caraº-Severin, la alegerile din iunie. „Chiar
astãzi, eu ºi cu colegii mei Dan Radu Ruºanu ºi
Marcel Vela am purtat o discuþie cu Sorin Frunzã-
verde, în urma cãreia acesta va candida din par-
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OTV nu va mai
putea emite decât
pânã pe 28
septembrie

CNA a aplicat, ieri, OTV cea mai
drasticã sancþiune posibilã - înjumãtã-
þirea licenþei audiovizuale -, pentru cã
televiziunea difuzeazã continuu publi-
citate politicã la Partidul Poporului
Dan Diaconescu, în afara perioadei de
campanie electoralã. Drept urmare,
postul mai poate emite doar pânã pe
28 septembrie anul acesta. Sancþiunea
a fost propusã de Valentin-Alexandru
Jucan, membru al CNA, ºi a fost adop-
tatã cu ºapte voturi „pentru” ºi unul
„împotrivã” (Mihai Mãlaimare). La
aplicarea ei au fost luate în considerare
mai multe emisiuni difuzate pe OTV în
noiembrie, decembrie 2011 ºi ianuarie
2012. În aceastã perioadã, au fost trans-
mise, sub diferite forme, mesaje de publi-
citate politicã pentru „viitorul preºedinte
al României” Dan Diaconescu, dar ºi
pentru formaþiunea politicã pe care aces-
ta o conduce - Partidul Poporului.
Primarul Slatinei
a demisionat din
PDL ºi ºi-a pierdut
funcþia

Primarul municipiului Slatina, Da-
rius Vâlcov, ºi-a anunþat, ieri, demisia
din PDL, spunând cã aceasta implicã
ºi pierderea mandatului de primar, iar
pânã pe 10 iunie, când au loc alegerile
locale, oraºul va fi administrat de unul
dintre viceprimari. Edilul susþine cã a
demisionat întrucât Guvernul nu l-a
sprijinit sã ducã la bun sfârºit investiþii-
le importante din oraº, precum centura
ocolitoare, Sala Polivalentã, bazinul
olimpic ºi nici lucrãrile la blocurile ANL
ºi la Palatul Copiilor. „În ceea ce pri-
veºte viitorul meu politic, administra-
tiv, încã nu am luat o hotãrâre. Sper,
însã, ca dupã o perioadã de reflecþie, în
care voi asculta pãrerile ºi sfaturile, dar
ºi reacþia slãtinenilor mei, sã iau o de-
cizie. Un lucru vi-l pot spune cu certitu-
dine: iubesc prea mult acest oraº pen-
tru a renunþa sã lupt pentru el”, a spus
Vâlcov.

Deputatul PNL Virgil Pop, fost con-
silier judeþean la Cluj, are de executat
5 ani de închisoare pentru trafic de
influenþã, completul de cinci judecã-
tori al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justi-
þie respingând, luni, recursul parla-
mentarului. Potrivit instanþei de fond,
care a decis condamnarea la cinci ani

tea PNL ºi a USL la Consiliul
Judeþean Caraº-Severin. A fost
un agrement la nivel local, iar
noi am confirmat cã acest lucru
este ok. O variantã care nu poate
da greº din punct de vedere
electoral ºi politic”, a declarat,
ieri dupã-amiazã, Mihai Voicu.

Deputatul PDL Valentin
Rusu a anunþat cã dacã liderul
filialei PDL Caraº Severin, So-
rin Frunzãverde, va demisiona
din partid ºi va pleca la PNL, îl
va urma. „În momentul în care
domnul Sorin Frunzãverde face
acest pas, îl voi urma. ªi eu ºi
ceilalþi parlamentari PDL de
Caraº. Sã-l lãsãm pe Sorin Frun-
zãverde sã facã întâi anunþul
oficial”, a declarat Rusu.

Vicepreºedintele PDL Elena Udrea regretã de-
misia lui Sorin Frunzãverde din rândul formaþiu-
nii, catalogând-o drept o pierdere. Totuºi, Udrea,
a susþinut cã nu ºtie ce l-a îndemnat pe acesta sã

treacã în tabãra opoziþiei: „Dacã aºa stau lucruri-
le, nu este un lucru bun pentru partid. Trebuie sã
ne spunã de ce a fãcut asta. Eu nu am cunoºtinþã
sã-ºi exprime nemulþumiri. Este o pierdere”.

Deputatul PNL Virgil Pop, condamnat
definitiv la 5 ani de închisoare

a politicianului, deputatul
nu a avut demnitatea sã re-
cunoascã faptele de corup-
þie de care a fost acuzat, în-
cercând sã ascundã adevã-
rul prin influenþarea compli-
celui sã mintã procurorii, o
pedeapsã cu executare fiind
singura capabilã sã-l „ree-
duce”. DNA l-a acuzat pe
Pop cã, în perioada decem-
brie 2007- februarie 2008, în
calitatea pe care o avea, de
consilier judeþean, a pretins
80.000 euro, din care a pri-
mit 130.000 de lei ºi 30.000
de euro, de la un denunþã-
tor, pentru ca, prin influen-
þa pe care o avea asupra per-

soanelor cu funcþii de conducere din
SC Electrica SA Bucureºti ºi Transil-
vania Nord, precum ºi asupra preºe-
dintelui CJ Cluj de atunci, sã determi-
ne încheierea unor contracte de exe-
cuþie de lucrãri de instalaþii electrice
în favoarea societãþii administrate de
denunþãtor.

Proiectul hotãrârii prin care, la Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farmacie
(UMF) din Târgu Mureº, sunt înfiin-
þate linii cu predare în limba maghiarã,
a fost aprobat în ºedinþa de ieri a Gu-
vernului, au declarat agenþiei Media-
fax surse oficiale. Proiectul de act nor-
mativ, care s-a aflat în dezbatere pu-
blicã pentru zece zile, prevede cã uni-
versitatea va avea linii cu predare în
limba maghiarã la specializãrile Medi-
cinã, Farmacie ºi Asistenþã medicalã
generalã, pentru 325 de studenþi, ºi în
englezã la Medicinã, pentru 50 de stu-
denþi. Preºedintele PSD, Victor Ponta,
a declarat ieri cã USL va depune o
moþiune de cenzurã pe aceastã temã,

S-a aprobat înfiinþarea liniilor în limba
maghiarã la UMF Târgu Mureº

care va trebui sã reliefeze cã premierul
Mihai Rãzvan Ungureanu nu poate
rezista la ºantajul UDMR ºi al celor-
lalte partide de la guvernare. „Guver-
narea actualã ºi, din pãcate, a domnu-
lui Ungureanu, va rãmâne ca o guver-
nare de ºantaj ºi de târguialã. Mã aº-
tept, din pãcate, sã cedeze ºi la ºanta-
jul pedeliºtilor, sã le dea bani publici.
Ieri salutam curajul de 24 de ore al
premierului, aºa cum salutam ºi acum
o sãptãmânã curajul de a rezista la
ºantajul celor din UDMR. Se pare cã
acest curaj este de scurtã duratã ºi
finalul este întotdeauna o capitulare
necondiþionatã”, a afirmat liderul so-
cial-democrat.

Camera Deputaþilor a aprobat,
ieri, cererea de reexaminare a preºe-
dintelui Traian Bãsescu la Ordonan-
þa 103/2009 privind referendumul,
stabilind ca demiterea preºedintelui
României sã fie aprobatã dacã a într-
unit majoritatea voturilor cetãþeni-
lor înscriºi pe listele electorale. Ini-
þial, textul privind referendumul pre-
vedea cã demiterea preºedintelui

Demiterea preºedintelui, aprobatã dacã a întrunit
jumãtate din voturile alegãtorilor înscriºi pe liste

României este aprobatã dacã a într-
unit majoritatea voturilor valabil ex-
primate, la nivelul þãrii, ale cetãþeni-
lor care au participat la referendum.
Aceastã modificare face aproape
imposibilã demitarea preºedintelui
Traian Bãsescu, pentru cã înseam-
nã cã în favoarea demiterii ar trebui
sã se pronunþe peste 9 milioane de
români.

Plenul reunit al Camerei Deputaþi-
lor ºi Senatului a aprobat, în unani-
mitate, înfiinþarea ºi componenþa
Comisiei comune pentru analiza pro-
punerilor legislative referitoare la ale-
gerea parlamentarilor, preºedinþia
acesteia urmând sã fie asiguratã de
deputatul PDL Sulfina Barbu. Comi-
sia este formatã din 13 membri, ºase
ai puterii, ºase ai opoziþiei ºi un re-

prezentant al grupului minoritãþilor.
Vicepreºedinþii acesteia vor fi depu-
tatul PSD Valeriu Zgonea ºi senato-
rul PNL Puiu Haºotti, iar secretari
deputatul UDMR Marton Arpad ºi
deputatul UNPR Eugen Nicolicea.
Plenul a stabilit 30 aprilie ca termen
de elaborare, de cãtre comisie, a nou-
lui proiect de alegere a celor douã
Camere ale Parlamentului.

Parlamentul a aprobat componenþa comisiei
pentru elaborarea legii privind alegerile legislative

Aeronava KLM de la Amsterdam,
la bordul cãreia s-a aflat deputatul
Mihail Boldea, a aterizat, ieri, la ora
12.55, pe Aeroportul Henri Coandã
din Otopeni. De la aeroport, Boldea
a fost dus direct la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, care trebuia sã ia
o decizie cu privire la confirmarea
mandatului de arestare preventivã
pentru 30 de zile emis pe numele
acestuia. Avocatul lui Boldea, Geor-
ge Moloman, a declarat la ieºirea din
sala de judecatã, cã deputatul nu mai
are încredere în structura DIICOT -
Galaþi, motiv pentru care a cerut la
Parchetul instanþei supreme aduce-
rea dosarului la Structura Centralã.
Întrebat care este starea parlamen-
tarului, avocatul a rãspuns cã „este

Deputatul BoDeputatul BoDeputatul BoDeputatul BoDeputatul Bollllldea a ajuns ieri în þarãdea a ajuns ieri în þarãdea a ajuns ieri în þarãdea a ajuns ieri în þarãdea a ajuns ieri în þarã
obosit. Nu a mâncat de 24 ore, nu a
dormit de 70 de ore. Dar, totuºi, se
menþine bine (...) El nu e un tip foar-
te sensibil ºi firav”.
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Liderul social-democraţilor, Victor Pon-
ta, a jucat o carte interesantă, insuficient
decriptată, invitându-l la Bucureşti, pentru a
conferenţia, pe fostul premier britanic, Tony
Blair, cunoscut pentru necuplarea sa orga-
nică, ca lider al laburiştilor, la stânga tradiţi-
onală. Mărturisind, în debutul conferinţei,
că Adrian Năstase l-a convins să facă politi-
că, iar Tony Blair l-a învăţat cum să o facă,
Victor Ponta şi-a divulgat idolul, dar, mai
mult, a iradiat pozitiv şi asupra principalului
aliat din cadrul USL, de liberali este vorba,
care mai fredonează în surdină despre o
anume incompatibilitate. Dând apă la moa-
ră, dar şi iluzii, pedeliştilor. Ori, Victor Pon-
ta, până acum, în nici o împrejurare, forţat
de context, nu abordase vreo temă legată de
redefinirea identităţii propriului partid social-
democrat, tocmai pe motivul evitării orică-
rei tensionări gratuite, în sânul unei alianţe
îndelung preparate. Mai ales că, în contex-
tul crizei economice, principiile lăsaseră loc
pragmatismului şi atât social-democraţii, cât
şi liberalii, prin concesii reciproce, conveni-
seră că prioritatea lor este una instituţională.
Adică, în România, chiar dacă niciodată le-
galitatea nu a atins standardele occidentale,

MIRCEA CANŢĂR

Victor Ponta: punct ochit, punct lovit
a existat măcar o pre-
oc upare pentru res-
pectarea formelor, în
evitarea abuzului fla-
grant.  Evident, era
vorba, adeseori, de „o
formă fără fond”, dar
nu trebuie omis că for-
ma, prin repetabilitate,
poate să genereze, la
un moment dat, fon-
dul, în timp ce absen-
ţa formei exclude de la
început posibilitatea
creării fondului. Astăzi
însă nu se mai respec-
tă nici măcar forma,
dacă priveşti la ceea ce se întâmplă în Par-
lament, unde principalul partid de guvernă-
mânt şi aliatul său de conivenţă produc ges-
turi năucitoare. Victor Ponta, dar şi Crin
Antonescu par să creadă în virtuţile statului
de drept, chiar dacă argumentele lor sunt
binevenite şi în disputa politică, dusă cu ad-
versarii îndârjiţi, nedispuşi la vreo concesie.
Oricum ar sta lucrurile, din convingere sau
din interes, şi social-democraţii, şi liberalii

nu mai suportă puterea actuală şi nu aspiră
decât la înlăturarea ei. Şi pentru neîncălzi-
rea disputelor ideologice – cum se încear-
că, tot mai vlăguit – aducerea, de către Vic-
tor Ponta, a lui Tony Blair, la Bucureşti, este
dovada peremptorie că nu are dificultăţi în a
consimţi public adiţionarea unor principii li-
berale la stânga tradiţională. Demers care pre-
supune unele pierderi colaterale, deloc insig-
nifiante. S-a spus că Tony Blair nu este de...

stânga, dovadă că referinţele sale la „jus-
tiţia socială” au venit în finalul discursu-
lui, când şi-a amintit că e laburist şi invi-
tatul unui partid social-democrat. Dacă
avem în vedere pledoaria sa convingătoa-
re pentru Uniunea Europeană, „mai multă
UE înseamnă mai puţină putere pentru sta-
tele membre”, avertismentul avut în ve-
dere a fost clar: există tratatul european
de guvernanţă fiscală. Şi nu ştiu dacă pu-
teţi lua decizii fără să doară pe nimeni. Aver-
tisment discret, transmis precum zâmbe-
tul ultra-exersat. Fireşte, renunţarea tota-
lă la decizii nu este posibilă. Pentru Victor
Ponta, eliminarea prejudecăţilor înşelătoa-
re, colportate în spaţiul public, reprezintă
o miză intelectuală, dar şi politică. Nu a

dorit să ipostazieze social-democraţia ca for-
mulă optimă, ci doar înţelegerea ei şi a de-
mersurilor sale subsumate, în mod autentic,
prin ceea ce are caracteristic. A mai dorit să
arate că nu doar conduce un partid frecven-
tabil, adaptat „societăţii deschise”, dar că va-
lenţele disponibile pentru o coabitare cu dreap-
ta liberală sunt chiar autentice. Ceea ce politi-
cienii dreptei – mai curând, mimate la noi –
nu doreau să audă şi, nicidecum, să vadă.

Ieşit cam şifonat după un audit
comandat de Primărie, directorul
RAT Craiova pare că ar fi înţeles
mesajul şi a pus repede batista albă
în vârf de băţ. Marinel Florescu
s-a întrecut chiar pe sine şi a venit
c u un proiec t în care
anunţă că vor fi desfiinţa-
te două din cele trei funcţii
de directori care s-au re-
găsit în schema de perso-
nal de anul trecut. Cei raşi
sunt directorul de exploa-
tare şi directorul tehnic,
care vor fi înlocuiţi cu un
nou director că va trebui
să îndeplinească toate atri-
buţiile acestora. Aşa se
face că, în cele din urmă,
se sacrifică doar un singur
director, care va fi ales în-
tre Nicolae Şutru, director
tehnic până acum, şi Ni-
colae Drinceanu, care a
îndeplinit funcţia de director de ex-
ploatare. Celuilalt director, Marian
Teodorescu, care se ocupă cu par-
tea economică a Regiei, nu i se clin-
teşte nici un fir de păr.
Iordache nu mai e director,
e doar şef

La Regia de Termoficare dispa-
re postul de director comerc ial.
Aşa cum se anunţase încă de la
început de an, funcţia nu se mai
regăseşte în noua organigramă, iar
atribuţiile sunt distribuite până la

Regiile, cu capul plecat.
Solomon, cu sabia-n teacă

Luaţi la ochi din cauza situaţiilor finan-
ciare nu prea bune de la sfârşitul anului
trecut, şefii regiilor craiovene vor să-i con-
vingă pe aleşii locali că merită să li se mai
dea o şansă şi vin cu organigrame care mai

de care mai suple. Ieri, când mai erau doar
două zile până la discuţiile din plen, pro-
iectele lor au fost retrase misterios de pe
ordinea de zi, în aşa fel încât consilierii nu
au mai avut ocazia să le discute la comisii.

ultima către alte compartimente şi
servicii din subordinea directoru-
lui executiv şi directorului econo-
mic. Sacrificat este Sorin Iorda-
che, cel pentru care s-a şi creat
acest post de director, în urmă cu
doi ani. Ca şi în cazul RAT Craio-

va, pierderea nu este una foarte
mare. Potrivit proiectului, în noua
organigramă se înfiinţează Servi-
ciul Comercial, Urmărire şi Recu-
perare debite, care va fi în subor-
dinea directorului economic. So-
rin Iordac he nu pleac ă, aşadar,
acasă, preluând funcţia de şef al
acestui serviciu. Responsabilităţile
cu privire la personal şi salarizarea
acestuia revin în subordinea direc-
torului executiv.
Pieţele sărăcesc cu un adjunct

Şi SC Pieţe şi Târguri SRL Cra-

iova anunţă că va renunţa la un post
de director. În noua organigramă,
este vizat postul de director exe-
cutiv adjunct care este desfiinţat.
Cum conducerea societăţii şi-a pro-
pus să nu disponibilizeze pe nimeni,
renunţând doar la posturile vacan-

te,  ocupantul lui,
Bogdan Ciocoiu, nu
pleacă însă acasă.
Pentru că nu mai
poate îndeplini func-
ţia de direc tor,  ş i

acestuia i se
c reează o
funcţie de şef.
Serviciul Or-
ganizare pieţe
şi salubrizare,
care trece în
subordinea directorului executiv,
este foarte probabil să fie condus
fos tul director adjunct. Întrebat
cum a ajuns la concluzia că trebu-
ie să renunţe la adjunctul său, ad-
ministratorul Bogan Apostol nu a
vrut să dea nici o explicaţie, prefe-
rând să invoce faptul că nu oferă

declaraţii prin telefon. Societatea
care administrează pieţele este con-
dusă de un director executiv şi un
director economic.
Solomon: “Aşa am vrut eu”

Mult-aşteptatele organigrame ale
regiilor, cu tot cu tăierile de capete
din structurile de conducere, au
stat pe ordinea de zi doar câteva
zile, putând fi consultate de consi-

lierii mai zeloşi din fire. Ieri, când
ar fi trebuit să înceapă discuţiile pe
conţinutul lor, în cadrul şedinţelor
pe comisii, toate cele trei proiecte
de hotărâre au fost retrase, ceea
ce înseamnă că nu vor mai putea
fi dezbătute în plenul de joi. Cum
directorii regiilor vizate nu au dorit

să ne răspundă, l-am chestionat în
această privinţă pe primarul Anto-
nie Solomon. Pe un ton sec, edi-
lul-şef al Craiovei a spus că deci-
zia îi aparţine în totalitate şi că a
luat-o pentru a nu lăsa loc inter-
pretărilor în registru politic, care
erau de aşteptat în această privin-
ţă. “Le-am retras toate organigra-
mele pentru că aşa am vrut eu. Nu
mai comentez nimic în afară de
asta”, a spus Antonie Solomon.
Execuţia ar fi doar amânată

Numai că interpretările politice
nu au fost şterse cu buretele, ba,
din contră, gestul acesta a dat apă
la moară altor supoziţii. Surse din
PD-L Craiova spuneau, ieri,  că
Solomon a retras toate aceste or-
ganigrame de pe ordinea de zi for-
ţat fiind de linia propriul partid,
UNPR Dolj, care încearcă în con-
tinuare să facă o alianţă electorală
cu democrat-liberalii şi la nivelul
judeţului nostru. Pedeliştii susţin
că, în realitate, primarului nu îi con-
vine această poziţie defensivă pe
care trebuie să o aibă, dar nu are
ce face.  Cum regiile vizate sunt
conduse de directori PD-L – Ma-
rinel Florescu, la RAT Craiova, şi
Bogan Apostol, administrator la SC
Pieţe şi Târguri SRL Craiova –, pri-
marul se vede obligat ca, deocam-
dată, să-şi bage sabia în teacă.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Fostul agent de poliþie Constan-
tin Bãlaºa, în vârstã de 56 de ani,
care s-a pensionat în martie 2009
de la Inspectoratul de Poliþie al
Judeþului Dolj, era în atenþia ofiþe-
rilor Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj încã din luna februarie
2011. La momentul respectiv,
Marian Dumitru l-a denunþat pe
fostul poliþist, susþinând cã îi ce-
ruse 10.000 de euro, din care în-
casase jumãtate, pentru a interveni
la diverse cadre cu funcþii de con-
ducere din Ministerului Adminis-
traþiei ºi Internelor în vederea ad-
miterii celor doi fii ai denunþãtoru-
lui la ªcoala de Agenþi de Poliþie
Câmpina. Cum bãieþii n-au promo-
vat examenul, bãrbatul l-a denun-
þat pe cel pe care îl plãtise.

Culmea este cã, de unde îºi do-
rea sã devinã poliþist, unul dintre
bãieþii denunþãtorului, Laurenþiu
Pavel Dumitru, a ajuns sã aibã pro-
bleme serioase cu legea. Acesta s-a

Ieri, a avut loc un marº organizat de reprezentanþii Aso-
ciaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova, cu ocazia Zilelor
Basarabiei. Studenþii basarabeni au plecat de pe esplanada
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, agitând pancarte cu si-
gla ASB. Au fost fluturate câteva zeci de steaguri cu tricolo-
rul României, iar în drum spre Piaþa „Mihai Viteazul” stu-
denþii au scandat lozinci naþionaliste, încurajându-se astfel
demersul de unificarea a Basarabiei cu România. Tinerii au
depus flori la monumentul lui Mihai Viteazul, simbolul Uni-
rii, ºi au continuat sã scandeze lozinci precum “Basarabia
este pãmânt românesc!” sau “Noi suntem români!”. «Iniþial
am vrut sã mergem ºi noi la Chiºinãu, duminicã, pe 25 mar-

O tânãrã a ajuns la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, ieri, în ju-
rul prânzului, dupã ce a fost lovitã de
un autoturism, în zona Facultãþii de
Agronomie din Craiova.

Potrivit poliþiºtilor Biroului Rutier, în
urma cercetãrilor efectuate la faþa lo-
cului s-a stabilit cã, Andrei Neacºu, de
25 de ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism Dacia Logan cu
numãrul DJ-27-NYT pe strada “Mihai
Viteazul” din municipiu, a lovit-o pe Cristina
Delcioiu, de 19 ani, tot din Craiova, care a
traversat strada prin faþa unui autobuz oprit
în staþie. ªoferul Loganului le-a spus poliþiº-
tilor cã se angajase în depãºirea autobuzului
ºi n-a vãzut-o pe tânãra care i-a ieºit în faþã.

La faþa locului a ajuns o ambulanþã, me-
dicii i-au acordat primul ajutor fetei rãnite,
apoi au transportat-o la spital, unde s-a sta-

Un cetãþean român care a ajuns la
frontierã într-o maºinã ce s-a dovedit a
fi furatã s-a ales cu dosar penal ºi a
rãmas pe jos, dupã ce oamenii legii au
oprit autoturismul, un Peugeot 607, la
sediul Poliþiei de Frontierã Dolj.

În cursul zilei de luni, la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Calafat, s-a
prezentat pentru a efectua formalitãþile
de frontierã cetãþeanul român Bela K.,
în vârstã de 42 ani, care conducea un
autoturism marca Peugeot 607, înma-
triculat în Franþa. Numai cã, în urma verifi-
cãrilor efectuate de poliþiºtii de frontierã
doljeni în baza de date Interpol, a rezultat cã
autoturismul figureazã ca fiind furat din
Franþa, din data de 7 august 2010.

Potrivit reprezentanþilor Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj,

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au respins,
ca nefondat, apelul formulat de fostul poliþist
Constantin Bãlaºa, împotriva hotãrârii Tribuna-
lului Dolj prin care a fost condamnat la doi ani
de închisoare pentru trafic de influenþã. Hotãrâ-
rea pronunþatã sãptãmâna trecutã de judecãto-
rii de la Curtea de Apel poate fi atacatã cu re-
curs la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Bãr-

batul a fost prins în flagrant la începutul lunii
mai 2011, în timp ce primea 2.500 de euro de la
un investigator sub acoperire pe care urma sã-l
ajute sã devinã poliþist. În urmã cu aproximativ
douã sãptãmâni, aceeaºi instanþã a respins ºi
apelul fiului sãu, poliþist la Rutierã, condamnat
în primã instanþã la un an de închisoare cu sus-
pendare pentru luare de mitã.

înscris la Facultatea de Mecanicã
din Craiova, fiind ºi el trimis în ju-
decatã, anul acesta, pentru compli-
citate la trafic de influenþã, dupã ce,
tot ofiþerii anticorupþie împreunã cu
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au stabilit cã, “pe
mânã” cu o angajatã a unitãþii de
învãþãmânt, le aranja colegilor
restanþieri promovarea examenelor
în schimbul unor sume de bani.

Doi ani de închisoare
în primã instanþã

Revenind la Constantin Bãlaºa,
în urma anchetei desfãºurate de
ofiþerii anticorupþie, sub coordo-
narea procurorului desemnat din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, a reieºit cã erau mai
multe persoane care îi plãtiserã di-
ferite sume de bani, astfel cã s-a
luat decizia introducerii unui inves-
tigator sub acoperire în cauzã. Pe
4 mai 2011, seara, Bãlaºa a fost

surprins în timp ce primea 2.500
de euro (jumãtate din cei 5.000 de
euro pe care îi ceruse) drept ºpagã
de la investigator, a fost dus la
Parchet pentru audiere ºi de acolo
a ajuns la spital pentru cã i-a venit
rãu. Întrucât prejudiciul total de-
pãºea 10.000 de euro, cauza a fost
declinatã cãtre Serviciul Teritorial
Craiova al Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie (DNA).

În rechizitoriul întocmit la finali-
zarea cercetãrilor, procurorii au re-
þinut cã “în perioada august 2009 –
mai 2011, inculpatul Bãlaºa Con-
stantin a pretins de la trei persoane
denunþãtoare suma totalã de 21.000
de euro, din care a primit efectiv
12.500 euro, lãsând sã se creadã
cã are influenþã asupra unor func-
þionari cu atribuþii în organizarea ºi
desfãºurarea examenului de admi-
tere la ªcoala de Agenþi de Poliþie
de la Câmpina, astfel încât unul din-
tre denunþãtori ºi alte rude ale de-

nunþãtorilor sã fie declaraþi admiºi
la examen. Nici una dintre persoa-
nele pe care inculpatul promisese
cã le va favoriza cu ocazia exame-
nului nu a fost declaratã admisã”.

În noiembrie 2011, magistraþii
Tribunalului Dolj l-au gãsit vinovat
pe Constantin Bãlaºa de comiterea
infracþiunii de trafic de influenþã,
bãrbatul fiind condamnat la o pe-
deapsã de doi ani închisoare cu exe-
cutare. În plus, instanþa l-a obligat
pe inculpat sã restituie suma de
12.000 lei denunþãtoarei Elena Ol-
teanu ºi suma de 3.650 de euro sau
echivalentul în lei celui de-al doilea
denunþãtor, Marian Dumitru, alþi
1.000 de lei urmând sã fie achitaþi
pentru acoperirea cheltuielilor judi-
ciare. Pentru recuperarea acestor
sume, judecãtorii au menþinut mã-
sura sechestrului asigurator institui-

tã de procurori asupra apartamen-
tului cu trei camere pe care bãrbatul
îl are în Craiova ºi asupra unui auto-
turism Opel Caravan ce-i aparþine.

Bineînþeles cã Bãlaºa a fãcut apel
împotriva acestei sentinþe, însã,
sãptãmâna trecutã, pe 20 martie
a.c., Curtea de Apel Craiova a
respins apelul bãrbatului ca fiind
nefondat. Acesta mai are o singu-
rã cale de atac, recursul, care se
va judeca la Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie.

De altfel, pe 14 martie a.c.,
Curtea de Apel Craiova a respins
ºi apelul declarat de Cosmin Viorel
Bãlaºa, fiul lui Constantin Bãlaºa,
agent la Biroul Rutier Craiova, con-
damnat în primã instanþã la un an
de închisoare cu suspendare pen-
tru luare de mitã.

CARMEN ZUICAN

Peugeot furat din Franþa, depistatPeugeot furat din Franþa, depistatPeugeot furat din Franþa, depistatPeugeot furat din Franþa, depistatPeugeot furat din Franþa, depistat
la PTF Calafatla PTF Calafatla PTF Calafatla PTF Calafatla PTF Calafat

oamenii legii i-au întocmit bãrbatului de 42
de ani acte premergãtoare de cercetare pe-
nalã pentru tãinuire la sãvârºirea infracþiunii
de furt, iar autoturismul, în valoare de
38.700 lei, a fost indisponibilizat la sediul
STPF Dolj.

CARMEN ZUICAN

Tânãrã accidentatã lângã Facultatea
de Agronomie

bilit cã suferise, din fericire, doar rãni uºoa-
re. “Din cercetãrile efectuate a rezultat cã
victima s-a angajat în traversarea strãzii prin
loc nepermis ºi fãrã sã se asigure. În cauzã
a fost întocmit dosar penal pentru comite-
rea infracþiunii de vãtãmare corporalã din
culpã”, a precizat comisar Florentina Popes-
cu, din cadrul IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

tie, dar, din pãcate, nu am reuºit sã ne sincronizãm cu toþii.
Aºa cã ne-am hotãrât sã ne aducem ºi noi, aici, omagiul
nostru acestui eveniment, extrem de important. De dimi-
neaþã am participat la o slujbã religioasã la Biserica „Sfânta
Treime”, apoi am depus flori  la statuia domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza. Acum am venit aici ºi pornim în marº
spre Piaþa „Mihai Viteazul”. Vom scanda ºi vom depune flori.
Mai târziu vom avea o dezbatere în Sala „Romanescu” a Pri-
mãriei Craiova. Acþiunile vor continua în aceste zile sub forma
unor întâlniri ºi dezbateri», a declarat Daniela Catrinescu,
preºedinta Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova.

MARGA BULUGEAN

În cazul traficului de influenþã,
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Conform Raportului privind
finanþele publice locale pe anul
2010 la nivelul judeþului Dolj:
„Potrivit execuþiei bugetare pre-
zentate rezultã cã, pe ansamblu,
veniturile totale au fost realizate
în proporþie de 82,63% faþã de
prevederile bugetare anuale defi-
nitive înscrise în bugetele loca-
le. Din perspectiva indicatorilor
financiari înregistraþi în execuþia
bugetarã a anului 2009, se con-
statã o creºtere a drepturilor con-
statate, de la 1.396.970 mii lei în
2009 la 1.463.942 mii lei în 2010,
însoþitã însã de o scãdere a vo-
lumului încasãrilor, respectiv
de la 1.237.525 mii lei în anul
2009 la 1.209.615 mii lei în

anul 2010. Nerealizãri semni-
ficative pe linia colectãrii ve-
niturilor s-au constatat la ca-
tegoria ,,Venituri din impozi-
te, taxe, contribuþii, alte vãr-
sãminte, alte venituri”, unde
încasãrile realizate au fost de
numai 184.247 mii lei, faþã de
261.074 mii lei, cât au fost pre-
vederile definitive, înregis-
trându-se, deci, o nerealizare
de 76.827 mii lei, respectiv de
29,42%.

Primarii nu sunt
interesaþi

sã aplice legea
Raportul Camerei de Conturi

Dolj merge mai departe ºi dez-

Dacã primarii ºi consiliile locale nu vor aplica legea,
Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Luni, am fost anunþaþi cã impozitele ºi
taxele locale vor creºte începând cu anul

viitor cu 16,05%, reprezentând rata inflaþiei
cumulatã pentru perioada 2010-2012, con-
form unui proiect de hotãrâre iniþiat de Mi-
nisterul Finanþelor. Ministerul estimeazã cã,

prin indexarea la inflaþie a impozitelor ºi
taxelor locale, veniturile bugetelor locale vor
creºte cu 891 de milioane de lei. Aceeaºi esti-
mare o fãceau specialiºtii Ministerului Fi-

nanþelor ºi în 2010, când a fost realizatã ulti-
ma actualizare a taxelor ºi impozitelor locale.
Numai cã, de exemplu, în judeþul Dolj au fost

contraziºi de Camera de Conturi.

vãluie cã din verificarea modu-
lui de stabilire, urmãrire ºi înca-
sare a veniturilor cuvenite bu-
getului local în anul 2010, de
la persoane fizice, auditorii pu-
blici externi au constatat urmã-
toarele: „Pentru desfãºurarea
activitãþii de control a obligaþii-
lor fiscale datorate de contribua-
bilii persoane fizice ºi juridice nu
s-a întocmit program de control
anual ºi nici programe de con-
trol lunare; în anul 2010, pentru
impozitele ºi taxele datorate de
contribuabilii persoane fizice la
bugetul local, nu au fost emise
decizii de impunere, prin care sã
se stabileascã cuantumul obliga-
þiilor fiscale; nu s-a întocmit nici

un act de control privind verifi-
carea realitãþii ºi sinceritãþii de-
claraþiilor depuse de contribua-
bili ºi a modului de îndeplinire a
obligaþiilor fiscale datorate de
aceºtia; nu s-a respectat, în toate
cazurile, termenul legal de emi-
tere ºi transmitere a somaþiei –
document prin care începe exe-
cutarea silitã; nu s-au emis de-
cizii cu privire la iniþierea unor
mãsuri asiguratorii care sã per-
mitã organelor de executare si-
litã recuperarea creanþelor dato-
rate de contribuabili; nu s-au
folosit, în toate cazurile, moda-
litãþile de executare silitã, dacã
în termen de 15 zile de la comu-
nicarea somaþiei nu s-a stins
debitul; nu a fost aplicatã, în toa-

te cazurile, modalitatea de exe-
cutare silitã prin instituirea po-
pririlor la terþi asupra venituri-
lor; nu s-a aplicat executarea si-
litã prin sechestru ºi valorifica-
rea bunurilor sechestrate”.

Nu s-a þinut cont
de rangul
localitãþii
ºi de zona

de impozitare
Primarii ºi consiliile locale nu

au respectat nici prevederilor le-
gale privind modul de constitui-
re a impozitului pe clãdiri, a im-
pozitului pe terenul intravilan ºi
a impozitului pe terenul extravi-
lan, datorat de persoanele fizi-
ce. Pentru anul 2010, s-a reþi-
nut cã la cuantificarea acestora
nu s-a þinut cont de rangul lo-
calitãþii ºi de zona de impozitare
din cadrul acestora. Prin nelua-
rea mãsurilor corespunzãtoare în
vederea calculãrii impozitelor ºi
taxelor locale, în funcþie de ran-
gul ºi zona localitãþii, nu s-au
încasat, la bugetul local, veni-
turi proprii, reprezentând dife-
renþã impozite. Un exemplu în
acest sens este Primãria Braloº-
tiþa, care „pentru determinarea
valorii impozabile a clãdirilor a
stabilit zona B atât pentru loca-
litatea reºedinþã de comuna Bra-
loºtiþa, cât ºi pentru satele com-
ponente; pentru terenul intravi-
lan a stabilit cã satele compo-
nente sunt din Zona B, iar loca-
litatea Braloºtiþa din zona C”.

Controlul Camerei de Conturi
Dolj subliniazã faptul cã potrivit
legii (pct. 9 aliniatul 2, litera b
din HG nr. 44/2004 pentru apro-
barea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 pri-
vind Codul Fiscal), în cazul în
care, pentru terenul intravilan,

se delimiteazã douã zone, aces-
tea sunt obligatorii zona A ºi
zona B. „Urmarea nedelimitãrii
zonei A, s-a reþinut cã, atât la
stabilirea valorii impozabile a
clãdirilor, cât ºi la stabilirea im-
pozitului (taxei) pe terenul in-
travilan ºi extravilan, entitatea
auditatã nu a þinut cont de fap-
tul cã în cazul persoanelor fizi-
ce valoarea impozabilã a clãdiri-
lor ºi terenurilor, potrivit art. 251
alin. 5, art. 258 alin. 5 din Le-
gea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, se majoreazã cu coefi-
cientul de corecþie de 1,10, ceea
ce a condus la diminuarea im-
pozitelor ºi taxelor locale ce ur-
mau a fi încasate în anul 2010”,
se aratã în Raportul Camerei de
Conturi Dolj.

Primarii nu vor
lua mãsurile
legale pentru

încasarea
taxelor

ºi impozitelor
în an electoral
Din analiza efectuatã, pentru

un numãr de 35 de contribua-

bili, a rezultat cã Primãria Bra-
loºtiþa trebuia sã încaseze impo-
zite ºi taxe locale mai mari cu
2.362 de lei decât s-a încasat la
momentul instituirii debitelor
pentru anul 2010. Nerespecta-
rea prevederilor legale referitoare
la dimensionarea impozitelor ºi
taxelor locale a condus la lipsi-
rea bugetului local de venituri în
sumã de 3.042 de lei (66 de lei
impozit pe clãdiri + 796 de lei
impozit pe terenul extravilan +
1.500 de lei impozit pe terenul
extravilan + 680 de lei dobânzi
de întârziere).

De precizat mai este ºi faptul
cã ºi în 2011 situaþia este ase-
mãnãtoare. Luând în calcul fap-
tul cã în 2012 au loc ºi alegeri
locale ºi parlamentare, este clar
cã veniturile încasate de primã-
rii vor fi mai mici decât în 2010
ºi 2011. Pentru cã este greu de
crezut cã primarii vor începe în
an electoral sã îi constrângã pe
alegãtori sã îºi plãteascã taxele
ºi impozitele cãtre stat, în con-
diþiile în care nu au aplicat legea
în anii precedenþi. În aceste îm-
prejurãri, creºterea cu 891 de
milioane de lei estimatã de spe-
cialiºtii Ministerului de Finanþe
va fi cu mult mai micã.
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De ieri-dimineaþã se pot depune
CV-uri pentru ocuparea unui loc de
muncã la Ford Craiova. Pânã astãzi
îºi depuseserã dosarele câteva
sute de persoane. Dosarele de an-
gajare nu se depun la sediul Ford,
ci la o firmã de recrutare a forþei de
muncã – Manpower –, care îºi are
sediul în bulevardul „Nicolae Titu-
lescu” nr. 35. În urmã cu o sãptã-
mânã, Angella Alexander, director
Resurse Umane Ford România, a
anunþat aceste angajãri. “Ford va
demara un proces de angajare a 500
de muncitori pentru fabrica  din
Craiova. Ford va recruta, în princi-
pal, operatori de bazã pentru liniile
de producþie, dar în acelaºi timp
suntem interesaþi ºi de extinderea
forþei de muncã prin aducerea unor
specialiºti de întreþinere”, a subli-
niat Angella Alexander, în cadrul
unei emisiuni TV.

Visul de a lucra la o companie
americanã va deveni în curând rea-
litate pentru mai mulþi craioveni. De
acest demers ºi-au legat mulþi spe-
ranþele, iar cei care ºi-au depus, ieri,
CV-urile au spus cã în Bãnie, ºi nu
numai, îþi gãseºti foarte greu de lu-
cru. Oamenii sunt dispuºi sã lucre-
ze mai mult de opt ore pe zi, dacã
aceasta ar fi condiþia de angajare la
marele angajator Ford. „De când a
venit Ford la Craiova am aºteptat
momentul acesta. Ultima oarã am lu-
crat la un service auto, ºtiu meserie,
dar dacã e ceva ce nu ºtiu în acest
moment, sunt dispus sã învãþ. Sunt
firme foarte puþine în Dolj, iar din
cauza crizei economice fiecare pa-
tron a dat afarã din angajaþi. Ba, mai
mult, îi pune pe angajaþi sã lucreze
la negru... Sper sã mã numãr ºi eu prin-
tre cele 500 de persoane care vor lu-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Câteva sute de persoane au venit,
ieri, la firma Manpower din Craiova
– compania care se ocupã cu recru-
tarea de personal pentru Ford – pen-
tru a-ºi depune CV-urile ºi pentru a
lua bon de ordine pentru susþinerea
unui interviu în vederea obþinerii unui
loc de muncã. Manpower a început
recrutarea de personal, dupã ce con-
ducerea Ford România a anunþat, în

urmã cu o sãptãmânã, cã va începe
angajãrile la fabrica de la Craiova.
Procesul de recrutare se va desfãºu-
ra pe parcursul a douã sãptãmâni.
Muncitorii vor lucra pentru produc-
þia modelului B-Max, prezentat la
Geneva ºi EcoBoost. Compania va
lansa în acest an producþia motoru-
lui de 1,0 litri EcoBoost, cât ºi con-
strucþia noului Ford B-MAX.

cra în viitorul apropiat la Ford”, a spus
Marius Nica, 46 de ani, din Craiova.

AVAS ºi Ford
au modificat termenii

Grupul american a preluat în 2007,
de la stat, compania Automobile Cra-
iova, iar conform contractului de
privatizare avea obligaþia sã realize-
ze pânã la 19 martie 2012 investiþii
tehnologice ºi de mediu de 675 de
milioane de euro ºi un volum de
autovehicule de aproximativ
250.000 de unitãþi. În urmã cu ceva
timp, toate aceste condiþii au fost
modificate de comun acord cu
AVAS-ul. Modelul B-Max, produs
exclusiv la fabrica de la Craiova, va
ajunge în showroomurile din Ro-
mânia în luna iulie, însã comenzile
vor fi onorate începând cu luna
septembrie. Conceptul B-Max a
fost prezentat în luna martie a anu-

lui trecut la Salonul Auto de la Ge-
neva. Constructorul american a
asamblat la Craiova, în intervalul
aprilie 2010 – octombrie 2011, de
peste 17.000 de autoutilitare Trans-
it Connect. Ulterior, producþia uti-
litarei a fost mutatã la fabrica Ford
din Valencia, în urma deciziei gru-
pului american de a reorganiza ac-
tivitatea tuturor fabricilor pe care
le deþine în Europa.

Directorul general al SC Avioane
SA Craiova, Marin Stancu, a fost eli-
berat, ieri, din funcþie de ministrul Eco-
nomiei, în urma unui protest spontan
al salariaþilor care a avut loc, luni, în
curtea societãþii. Aceasta a fost una
dintre solicitãrile exprese ale angaja-
þilor, iar anunþul a fost fãcut de pre-
fectul judeþului Dolj, Nicolae Giugea,
care a spus ca în funcþia de director
general al SC Avioane SA Craiova a
fost numit Ioan Sava. Aºadar, demi-
sia vine la nici 24 de ore dupã ce câte-
va sute de salariaþi de la Fabrica de
Avioane Craiova au participat la un
protest spontan în curtea societãþii,
care s-a încheiat numai dupã ce pre-
fectul judeþului Dolj le-a dat asigurãri

cã revendicãrile lor
privind plata restan-
þelor salariale vor fi
imediat transmise Mi-
nisterului Economiei.
Angajaþii SC Avioane
SA Craiova au solici-
tat ºi demisia actualei
conduceri a societã-
þii. pe care au acuzat-o
de management de-
fectuos. Fabrica de
Avioane din Craiova,
care în 1990 avea aproape 5.000 de
salariaþi, mai are acum 320 de anga-
jaþi. Deºi a fost scoasã la privatizare
de nenumãrate ori, acþionarul majori-
tar este în continuare statul român.

Cu toate cã aici se produce un model
performant, IAR 99 ªOIM, care este
livrat cu costuri reduse, avionul nu
este suficient promovat, la mijloc fi-
ind ºi alte interese economice.

În România, vânzãrile de autove-
hicule au scãzut drastic comparativ
cu 2008, când au fost livrate 324.080
de maºini, cu 11,7% mai puþin faþã de
anul anterior, iar în 2009 a fost înre-
gistrat un declin de 46%, la 147.962
de unitãþi. În 2010, vânzãrile auto
s-au redus cu 19%, la 119.417 unitãþi,
pentru ca în 2011 declinul sã fie de
7,4%, la 110.598 de maºini.

În perioada 16-18 mai 2012 va
avea loc, la Bucureºti, cea de-a IV-a
ediþie a Black Sea Defense and
Aerospace (BSDA), expoziþie ºi
conferinþã internaþionalã dedicate
apãrãrii securitãþii naþionale, secu-
ritãþii domestice ºi industriei aero-
nautice. Ministerul Economiei, Co-
merþului ºi Mediului de Afaceri
participã la BSDA 2012 cu un stand
propriu pentru a promova activi-
tatea operatorilor economici din in-
dustria româneascã de apãrare,
imaginea ºi interesele României în
cadrul structurilor euroatlantice,
precum ºi pentru identificarea de
oportunitãþi de investiþii ºi parte-
neri comerciali pentru dezvoltarea
unor viitoare acþiuni de colabora-
re în domeniu. Evenimentul va
reuni la standuri firme de prestigiu
din þarã ºi strãinãtate, care vor pre-
zenta produse de tehnicã militarã apãrare terestrã, aerianã ºi
maritimã, aviaþie civilã ºi produse pentru siguranþa ºi securita-
tea domesticã. Black Sea Defense and Aerospace 2012 se va
desfãºura la complexul Romaero ºi este organizatã de TNT Pro-
ductions Romania, cu sprijinul autoritãþilor guvernamentale din
România ºi Ambasadei Statelor Unite la Bucureºti.

Black Sea Defense and
Aerospace

Ministerul Dezvoltãrii Regio-
nale ºi Turismului (MDRT) orga-
nizeazã un concurs de selecþie a
dosarelor pentru cea de-a III-a
ediþie a concursului Premiul pei-
sajului 2012-2013 ,  iniþiat de
Consiliul Europei în vederea creº-
terii conºtientizãrii societãþii civi-
le asupra valorii peisajelor natu-
rale ºi culturale. Competiþia este
destinatã þãrilor semnatare ale
Convenþiei Europene a Peisajului
(cunoscute sub numele de Con-
venþia de la Florenþa), aprobatã
în 20 octombrie 2000, ºi primeºte
candidaturi în vederea acordãrii premiului la data de 20 octom-
brie 2013. Pânã în prezent, convenþia a fost ratificatã de 35 de
state europene, inclusiv România, ºi a fost semnatã de alte
patru state. La concurs pot participa autoritãþile locale ºi re-
gionale ºi grupãrile lor care, în cadrul politicilor naþionale, au
pus în practicã politici sau mãsuri de protecþie, management
ºi/sau amenajare a peisajelor, cu efect de lungã duratã ºi care
au putut servi ca exemplu pentru alte autoritãþi publice din
Europa. Termenul-limitã pentru transmiterea aplicaþiilor la re-
gistratura MDRT este 20 octombrie 2012. MDRT organizeazã
concursul de selecþie a dosarelor ºi va înainta rezultatul aces-
tui demers Secretariatului General al Consiliului Europei.

Premiul peisajului 2012-2013

Timp de patru zile, pânã mâine,
la Barcelona, în Spania, are loc
unul dintre cele mai importante
târguri internaþionale pentru pro-
duse alimentare “Alimentaria Bar-
celona”, la care România partici-
pã, sub sloganul “Romanian Tas-
te”, cu pavilion naþional, organi-
zat de Ministerul Economiei, Co-
merþului ºi Mediului de Afaceri,
Centrul Român pentru Promova-
rea Comerþului ºi Investiþiilor Strãine ºi Romalimenta. La acest
târg, pe o suprafaþã de 94.600 mp, expun peste 4.000 de com-
panii, din care, din afara Spaniei, participã 1.300 de companii
din peste 75 de þãri. În pavilionul românesc, pe o suprafaþã de
aproximativ 464 mp, expun 40 de companii româneºti de profil.
Pe parcursul celor patru zile de expoziþie, în cadrul seminarii-
lor, conferinþelor, dar ºi degustãrilor de produse, oamenii de
afaceri români, prezenþi la târg, vor avea numeroase întâlniri
de afaceri cu partenerii lor tradiþionali, dar ºi posibilitatea gã-
sirii unor noi oportunitãþi de dezvoltare de afaceri. Prezenþa
României în ultimii ani la sesiunile de lansare a noilor produse
ºi tehnologii în domeniu asigurã firmelor româneºti ºansa sã
devina parteneri reali de discuþie pentru importatorii interesaþi
din întreaga lume.

Târgul internaþional
„Alimentaria Barcelona 2012”
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La conferinţa susţinută ieri, la
Prefectură, au participat Leonid
Augustin Moisiu – prefectul jude-
ţului Olt, Petre Ungureanu – pre-
fectul judeţului Vâlcea, Nicolae
Giugea – prefectul judeţului Dolj,
Vasile Liviu Andrei – prefectul ju-
deţului Gorj şi Cristian Sallai, ad-
ministratorul public al Consiliului
Judeţean Mehedinţi. Subiectul con-
ferinţei de presă a fost Forumul
Economic Regional Oltenia, care
se va desfăşura la Craiova în zilele
de 4 şi 5 aprilie, prin care organi-
zatorii îşi propun să prezinte inves-
titorilor străini, într-un mod inte-
grat, oportunităţile zonei.
Secţiunile Forumului, moderate
de oameni “în temă”

Forumul va fi organizat
pe patru secţiuni – Indus-
trie, Agricultură, Energie şi
Turism, iar moderatori vor
fi Friedman Andreas-Ladis-
lau – manager general Agri-
farm SRL (Agricultură) ,
Dan Cherciu –  SC Polisea
(Industrie), Gabriel Vlăduţ
– Manager IPA-CIFAT Cra-
iova (Turism) şi Constan-
tin Bălăşoiu – direc torul
Complexul Energetic Craio-
va (Energie). La eveniment
vor fi prezenţi reprezentan-
ţii a 60 de firme din Oltenia,
precum şi primarii mai mul-
tor localităţi, numeroşi re-
prezentanţi de ambasade,
dar şi Vasile Blaga – preşe-
dintele Senatului, Lucian
Bode – Ministrul Econo-
miei, Comerţului şi Mediu-
lui de Afaceri, şi Stelian Fuia
– Minis trul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.

 “Orchestra numită Olte-
nia nu are un singur dirijor, sun-
tem c inci, fiecare ştim partitura
foarte bine, cum ne reprezentăm
judeţul, şi împreună reprezentăm
regiunea Oltenia. Este o manifes-
tare economică de anvergură, care
se realizează la nivelul regiunii noas-
tre”, a afirmat Nicolae Giugea,
prefec tul de Dolj, invitându-i pe
fiecare dintre omologii săi să-şi
prezinte poziţia în privinţa eveni-
mentului. Cu toţii au avut un nu-
mitor comun al discuţiei, pe lângă
cel al evenimentului în sine – re-
gionalizarea.

Pagină realizată de ANA-MARIA GEBĂILĂ

Cu gândul la Forumul Economic
şi reorganizarea teritorială…

Reuniţi la Prefectura Dolj pentru a pune la punct ulti-
mele detalii privind desfăşurarea Forumului Regional
Economic Oltenia, organizat de Instituţia Prefectului Dolj
şi Fundaţia „Constantin Popeci”, în parteneriat cu Uni-
versitatea din Craiova, reprezentanţii celor cinci judeţe
– Dolj, Olt, Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea – şi-au făcut cu-
noscute, în cadrul unei conferinţe de presă, punctele de
vedere vizavi de oportunităţile ce vor fi izvorând din eve-
nimentul care va avea loc în zilele de 4 şi 5 aprilie a.c.
Totodată, aceştia au dezvăluit şi câteva dintre planurile
de bătaie pregătite pentru a-i impresiona pe potenţialii

investitori străini. Reprezentanţii Guvernului au sfârşit
prin a se plânge de proasta colaborare dintre instituţii,
făcând referire în special la prefecturi şi consilii judeţe-
ne. Prefecţii nu au amintit însă – dat fiind subiectul – de
vreo invitaţie transmisă consiliilor judeţene în cadrul
evenimentului care va fi găzduit de Craiova,  la care şi
aceştia din urmă şi-ar fi putut aduce contribuţia. Excep-
ţie a făcut Mehedinţiul, re prezentat la întâlnirea din
Bănie de administratorul public al judeţului, care însă
provine, “apolitic” vorbind, de la acelaşi partid cu cel al
prefectului.

Vâlcea vrea să-şi promoveze
“zestrea turistică”

 “Cred că nu ar fi rău dac ă,
pentru prima dată în is toria ei
pos t-decembristă,  Oltenia s -ar
uni. Ştim că Oltenia are aşa mul-
te personalităţi înc ât să-ş i pună
orgoliile şi interesele într-un sin-
gur coş, c a să promoveze inte-
resele economice şi nu pe cele
personale. Es te şi o avanpremie-
ră – c el puţin aşa mi-aş  dori eu –
la reorganizarea adminis trativă.
Poate că dăm idei, poate vor fi
idei serioase şi vom vedea dacă
o regiune ca asta poate fi dezvol-
tată ş i unitar”,  a declarat Petre
Ungureanu, prefectul judeţului
Vâlcea. Ac esta a prec izat că va fi

prezent la Forum alături de mai
multe firme serioase şi va încer-
ca să promoveze în primul rând
“zestrea turis tic ă”.  “Sperăm să
găsim şi parteneri care să ne jus-
tifice speranţa c ă poate în viito-
rul mandat luc rurile vor f i mai
bune pentru judeţul Vâlcea”,  a
conchis reprezentantul vâlcean.
Oltul vrea dezvoltarea
echilibrată a întregii regiuni

Ideea unui eveniment premer-
gător reorganizării administrativ-
teritoriale a fost îmbrăţişată şi de

omologul din Olt, care a apreciat
că Forumul Economic este “o ini-
ţiativă de apreciat şi din perspecti-
va reorganizării teritoriale”. “Acest
Forum este o ocazie prin care noi
putem demonstra că atunci când
avem un scop bun se poate să co-
laborăm. Trebuie să ajungem la
acel nivel care să permită dezvol-
tarea echilibrată a întregii regiuni.
În 2014-2020 trebuie să evităm să
avem o dezvoltare precum o are
Oltul, neunitară, spre exemplu, unde
avem un municipiu Slatina foarte
bine din punct de vedere economic
– avem şi o moştenire economică,
este adevărat, însă în restul judeţului
diferenţa este foarte mare faţă de
Slatina”, a declarat prefectul de Olt,
Leonid Augustin Moisiu.

Locuri de muncă,
dar şi turism, în Gorj

Cu un potenţial energetic con-
sistent, judeţul Gorj va veni la Fo-
rum, potrivit reprezentantului Gu-
vernului în teritoriu, cu o paletă
largă de propuneri, îndreptată că-
tre turism. “Oltenia, şi în special
judeţul Gorj, dă c irc a 50% din
energie ţării, 90% din cărbunele
ţării şi peste 20% din petrolul ţării.
Este o oportunitate ca prin acest
Forum să venim aici şi să prezen-
tăm şi alte oportunităţi. Voi veni cu

o echipă puternică de la Gorj, pen-
tru că noi avem un turism inegala-
bil – brâncuşian, montan şi mona-
hal – şi Forumul acesta ne dă şansa
să facem cunosc ute propunerile
noastre, să arătăm ce putem face.
În final, noi putem să câştigăm lo-
curi de muncă, asta ne interesează
cel mai mult. Interesul meu, ca
prefect, este, repet, să apară locuri
de muncă”, a ţinut să sublinieze
Liviu Andrei, prefectul de Gorj.
Şomajul, un bumerang care va
aduce dezvoltarea economică
a Mehedinţiului

Promotorul judeţului Mehedinţi,
de data ac easta un reprezentant al
Consiliului Judeţean,  în persoana

adminis tratorului public
Cris tian Sallai, a vorbit de-
spre avantajul unui judeţ în
care, deşi şomajul este un
capitol la care Mehedinţiul
es te “campion”, se poate
folosi de aces t aspec t în
avantajul său.  “Iniţiativa
vine pentru Mehedinţi ca o
mănuşă la tot ceea ce încer-
căm să întreprindem în ul-
timii 3-4 ani în judeţ.  Din
păcate, şi Mehedinţiul, ca şi
celelalte judeţe din regiunea
Olteniei, este campion la un
capitol la care nu ne mai
dorim să fim lideri: şoma-
jul. O serie de întreprinderi
mari nu s-au descurcat, din
păcate, c u noile condiţii de
piaţă,  ceea ce însă ne adu-
ce şi un mare avantaj: fap-
tul că există forţă de mun-
că calificată în regiune, pe
diverse sectoare şi dome-
nii, c are, în momentul de
faţă, nu este ocupată. Deşi
es te trist din punct de ve-

dere social,  reprezintă un mare
avantaj în momentul în care ne-
gociezi c u orice investitor. De-
mersurile noas tre se îndreaptă
către dezvoltarea economică şi
crearea locurilor  de munc ă, aşa
că la acest Forum ne bucurăm
să avem la masă potenţiali inves-
titori, ambasadori şi reprezentanţi
ai unor s tate, c are probabil vor
reveni cu investiţii ulterioare.  O
să prezentăm şi noi aspectele tu-
ristic e pe care le are Mehedinţiul
– Clisura Dunării şi Cazanele”,  a
declarat Cristian Sallai.

În loc de concluzii…
…Invitaţii prefectului de Dolj

au împărtăş it opiniile proprii de-
spre c ine, cum ş i cui ar trebui
să îi revină sarc ina de a împărţi
bugetele în judeţ şi s-au între-
cut în a ataca instituţiile din ju-
deţ,  în special consiliile judeţe-
ne.  “La Forumul la care vom
participa, eu aş ridica o proble-
mă şi vreau să o anunţ de pe
ac um, pentru a primi, probabil,
şi replic a: într-o viitoare reorga-
nizarea administrativ-teritorială
trebuie să dispară ac eastă diho-
tomie între c ine e mama, cine e
tata şi c ine conduc e judeţul –
prefec tul sau preşedintele de
Consiliu Judeţean”,  a ţinut să
afirme prefec tul de Vâlcea.  “Ce
anume dezvoltăm în regiune,
care sunt priorităţile ar trebui să
hotărâm împreună. Fiec are îş i
laudă realizările ş i judeţul. Mi-aş
dori ca la viitoarea reorganizare
administrativ-teritorială buric ul
pământului să fie la Vâlcea. Fie-
care se laudă cu c âte c eva, unul
are Coloana Infinitului, noi avem
Cozia,  ei au Clisura.  După păre-
rea mea,  c onsiliile judeţene au
doar c âteva lucruri de făc ut: să
se ocupe de serviciile comuni-
tare, respectiv de drumurile ju-
deţene, de apă, gunoi,  canal şi
tran sportu l în c o mun.  Atât.
Ac es tea sunt atr ibuţiile lor”,  a
mai opinat Petre Ungureanu.

“Din păc ate, banii sunt la Con-
siliul Judeţean. (…) Forumul ăsta
es te un punc t de start pentru in-
teresele comune,  deşi este foar-
te greu, dar  ar trebui să gân-
dească la as ta, deş i toţi gândesc
cu politic ul ş i cu c uloarea”, a
c ompletat prefec tul de Gorj.
“Sigur, eu ac um sunt în pos tura
de a vorbi din punctul de vedere
al Cons iliului Judeţean Mehe-
dinţi,  dar noi avem o c olaborare
forte bună. În definitiv, nu se pun
la masă nic i partide,  nici institu-
ţii,  c i oameni”,  a răspuns  admi-
nistratorul judeţului Mehedinţi,
întrebat fiind de prefectul Gor-
jului dacă la Mehedinţi cele două
instituţii c olaborează bine. Ceea
c e a omis  însă să prec izeze
Cristian Sallai es te faptul c ă în
judeţul c u pricina oamenii care
se pun la masă sunt,  totuşi, de
la acelaş i partid.

Prefecţii din
regiunea Oltenia
s-au întâlnit
la Craiova
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Printre companiile care şi-au
confirmat deja prezenţa se numă-
ră Obiettivo Lavoro,  Vimetco Ex-
trusion, Vimetco Alro, Kirchhoff
Automotive, IAC Group, Aproa-
pe de Tineri,  LIDL, Manpower,
Centrul de formare DAGMAR
D.V. sau Acces Oltenia.

Evenimentul – ce are c a sc op
dezvoltarea economiei locale prin
dinamizarea forţei de munc ă – se
adresează tuturor c ategoriilor so-
ciale,  atât şomerilor, c ât ş i per-
soanelor c are ocupă deja un loc

Organizaţia studenţească AIESEC, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local al mu-
nicipiului Craiova vor organiza, în zilele de 30 şi 31 martie, între orele 10.00 şi 17.00, în
foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, „Zilele Carierei 2012”. Evenimentul, ajuns
la cea de-a II-a ediţie, va aduce în faţa tinerilor 18 companii.

Târg de cariere, la Craiova

de muncă, atât celor cu experi-
enţă, cât şi tinerilor proaspăt ab-
solvenţi,  care, în c adrul acestui
eveniment,  vor avea şansa de a
obţine informaţii direct de la „sur-
să”. Târgul îşi propune, de ase-
menea,  să vină în sprijinul com-
paniilor în c eea ce priveşte con-
solidarea bazei de date cu CV-uri,
cu scopul de a avea, as tfel, ac-
ces la un număr c onsiderabil de
persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă,  fapt ce c ons tituie
un beneficiu pentru fiecare din-

tre cele două părţi implicate: an-
gajator şi angajat.

Ofertele companiilor  partene-
re vizează domenii prec um c el
tehnic, comercial, informatic,  dar
urmăresc ş i instruirea potenţiali-
lor angajaţi,  prin facilitarea acc e-
sului la cursuri de formare pro-
fes ională, dezvoltare a c ompeten-
ţelor  lingvistice şi programe de
practică în străinătate.

Prima ediţie a acestui Târg a
avut loc în toamna anului trecut,
când au participat 13 companii şi

4 ONG-uri.  Peste 2.700 de cra-
ioveni au trecut pragul Târgului,
solicitând un loc  de muncă în do-

menii de actualitate, prec um c o-
mercial, informatic, de produc-
ţie, tehnic sau de vânzări.

Pagină realizată de CARMEN RUSAN

Şcoala nr. 1 „Obedeanu” din
Craiova, cunoscută în documen-
tele istorice ca  prima unitate de
învăţământ din Oltenia, a rămas
fără cale de acces spre clase. Pro-
prietara imobilului vecin a reven-
dicat şi a obţinut în instanţă 185
de metri pătraţi din terenul de sport
al şcolii, cu tot cu poarta de acces

folosită de elevi, dar şi de preşco-
lari. Nu este însă singurul proces
pentru dezmembrarea patrimoniu-
lui acestei unităţi de învăţământ. De
curând a intrat în litigiu şi Grădini-
ţa nr. 59, aflată în alt corp de clă-
dire al şcolii, revendicată de doi
proprietari: unul care solicită imo-
bilul, altul care cere terenul pe care
se află acesta.

Ctitorită de boierul Constantin
Obedeanu şi oficializată ca şcoală
publică prin hrisovul domnesc al
lui Alexandru Ipsilantti din 26 apri-
lie 1775, Şcoala nr. 1 din Craiova
este revendicată parţial de vecini.
În urmă cu două săptămâni s-a
făcut executare silită pe o parte din
terenul de sport şi pe poarta unită-
ţii de învăţământ. Proprietari – re-
clamanţii Ion Popa şi Maria Popa,
ce locuiesc în vecinătatea şcolii şi
posedă contractul de vânzare cum-

Împroprietăririle au început de la poartă
părare nr. 78/15.02.1957, în care
se arată că în anul 1957 au cum-
părat o suprafaţă de 485 mp. Ace-
eaşi familie sus ţine c ă în 1973-
1974 a fost deposedată abuziv, de
conducerea de la acea dată a Şco-
lii „Obedeanu”, de 184 mp.

Revendicările au înc eput, din
câte arată documentele, din anul

2003. Atunc i reclamanţii au făcut
către Cons iliul Local Craiova o
solicitare prin care au c erut resti-
tuirea în natură a terenului în su-
prafaţă de 184 mp. Cererea a fost
respinsă, cu motivarea că «prin
artic olul 42 din Legea nr. 10/2001
a fost întocmit procesul-verbal,
pe c are rec lamanţii l-au însuşit şi
l-au semnat, că terenul solicitat se
află în incinta Şcolii „Obedeanu”,
care este afectat de utilitate publi-
că şi face parte din domeniul pu-
blic al municipiului Craiova». Ace-
eaşi motivare a fost folosită ş i în
instanţe, unde şi primele procese
au fost pierdute.
Gardul ajunge
până la geamul claselor

În cele din urmă, insistenţii re-
clamanţi au intrat în posesia supra-
feţei, care începe de la poarta şco-

lii, ce are o deschidere de peste 7
metri, şi intră pe lungime în interi-
orul terenului de sport, pe care îl
micşorează cu mai bine de 23 mp.
În proprietate este inclusă şi o par-
te din gardul de beton al unităţii de
învăţământ care delimita curtea
şcolii de vecini. Proprietarii ajung
până sub geamul clădirii de pe stra-
da „Obedeanu”, în care învaţă ele-
vii din clasele a V-a – a VIII-a. Nu
mai rămâne nici un metru cale de
acces. Poarta era folosită atât de
elevi, cât şi de preşcolari. Aceştia
au ales însă să lase cale liberă co-
piilor să intre în clase pe această
poartă, dar numai până la sfârşitul
anului şc olar. Cadrele didactice

spun că au fost anunţate că din
vară,vor închide definitiv intrarea.
Nu mai există cale de acces
pentru pompieri

Punerea în posesie a luat prin
surprindere c onducerea şc olii,
care susţine că nu a primit nici o
notif icare până la executare.  «Nu
am fost înş tiinţaţi de acest litigiu.
Şc oala „Obedeanu” a devenit
structură a Şcolii nr. 12 „Dece-

bal” din 2010, dar nu am primit
nici o notificare c u privire la exis-
tenţa vreunui litigiu. Totul a fost
brusc şi a creat o situaţie foarte
dific ilă. Trebuie să facem o altă
cale de acces, care nu va înde-
plini toate condiţiile de siguranţă.
Soluţia pe care o întrevedem acum
este să lăsăm acc es în şcoală prin
faţa celui de-al doilea c orp de clă-
dire. Este bine pentru elevi, dar nu

şi pentru preşcolari. Nu este însă
singurul inconvenient. Poarta pier-
dută era singura cale de acces care
ar fi permis pătrunderea unei ma-
şini de pompieri în curte pentru
situaţii de urgenţă. Dacă se întâm-
plă ceva, nu putem asigura acce-
sul pe nic i o poartă, pentru c ă în
interiorul curţii c lădirile sunt foar-
te apropiate», a precizat Emilia
Lungulescu, directorul Şcolii nr.
12 „Decebal” Craiova.

Grădiniţa,
cerută după renovare

Pierderea căii de acces în Şcoa-
la „Obedeanu” nu este singura
veste pe care a primit-o conduce-
rea unităţii de învăţământ, de la în-
ceputul acestui an. De curând, în
pragul şcolii au mai apărut alţi doi
proprietari, care îşi dispută imo-
bilul în c are s-a mutat de doi ani
Grădiniţa nr.  59. Unul dintre re-
clamanţi, Alexandra Mişinschi, şi
ea vecină cu şcoala, revendică clă-
direa, iar celălalt – terenul pe care
se află aceasta.  „Am primit de
curând şi o vizită a unui expert,
care mi-a spus că avem şi grădi-
niţa revendicată. Cererea de re-
vendicare este făcută însă după ce
s-au făcut investiţii destul de mari
în ac eastă clădire, pentru conso-
lidare şi modernizare, cu bani de
la Primăria Craiova”, a spus  di-
rectorul şcolii.

Investiţiile în aces t imobil re-
vendicat se ridică la aproape 2 mi-
liarde de lei.  Conduc erea şcolii
spune că va c ere reclamantului să
returneze suma inves tită pentru
renovare. Ac easta es te şi o mică
portiţă care ar putea salva imobi-
lul.  „Dacă proprietarul ac es tui
imobil nu va avea bani să ac hite
investiţiile realizate, atunci singu-
ra soluţie ar fi să-i ofere Primăria
o despăgubire”, a c ompletat ma-
nagerul Emilia Lungulescu. Dar
ac easta nu este soluţia care va
salva definitiv problema grădini-
ţei,  întruc ât terenul de sub imobil
este şi el revendicat şi nu se cu-
noaş te soluţia care se va da ş i în
acest caz.
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Ateliere de încondeiat ouă
Secţia de Etnografie a Muzeu-

lui Olteniei vă invită, pe parcur-
sul zilelor de astăzi şi mâine, cea
de-a II-a ediţie a atelierelor de în-
condeiat ouă. «Ca şi anul trecut,
meşteriţa Asineta Gîsc an ne va
împărtăşi cu prisosinţă din tra-
diţiile olteneşti ale „scrierii” ouă-
lor c u motive dintre cele mai di-
verse, geometrice, florale, skeo-
morfe, zoomorfe etc .», au pre-
cizat reprezentanţii instituţiei. Ate-
lierele se desfăşoară între orele
10.00 şi 12.00, la Secţia de Et-
nografie – Casa Băniei, din s tra-
da „Matei Basarab” nr. 16, la ele
anunţându-ş i participarea copii
de la mai multe grădiniţe şi şcoli
din Craiova.
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Spectacolul lui Tudor
Gheorghe „Rapsod şi
lăutar”, din nou la Craiova

După premiera de
la Craiova, din 20 fe-
bruarie a.c., şi cea
de la sala Palatului
din Bucureşti, de pe
5 martie a.c., pre-
c um ş i după mai
multe reprezentaţii
în ţară (Suceava,
Botoşani, Iaşi, Ba-
cău, Piatra Neamţ,
Constanţa, Braşov,
Timişoara ş . a. ) ,
maes trul T udor

Gheorghe ne va încânta din nou cu sunetul cobzei sale, în a-
companiamentul unui taraf autentic, cu prilejul concertului „Rap-
sod şi lăutar”. Un spectacol-lec ţie despre separarea clară a mu-
zicii lăutăreşti de muzica populară, care va avea loc luni, 2 apri-
lie,  de la ora 19.00, pe scena Teatrului Naţional „Marin Sores-
c u”.  Biletele se găsesc  deja la Agenţia ins tituţiei ( tel.
0251.413.677), la preţul de 75 de lei.
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Proiect educativ inedit:
„Banca Copiilor Responsabili”

În perioada sep-
tembrie 2011 – mai
2012, Centrul de zi
pentru copii „Aripi de
lumină”, patronat de
Mitropolia Olteniei,
prin Asociaţia „Vasilia-
da”, derulează proiec-
tul „Banca Copiilor
Responsabili”.  Prin
acest proiect, care se
desfăşoară în partene-
riat c u BCR, c opiii
Centrului pot depune
la această bancă sume

de bani, beneficiind de dobândă aferentă. „Copiii pot depune în-
tre un leu şi 200 de lei şi completează nişte formulare unde se
găsesc opţiuni, printre care cumpărarea de rechizite şi jucării,
pentru ajutorul bătrânilor şi al colegilor, pentru investiţii în afa-
ceri”, a declarat Renata Bănescu, coordonatorul Centrului „Aripi
de Lumină”. Proiectul este unic în Craiova şi este unul educativ,
după cum spun reprezentanţii Centrului. «Este un proiect prin
care îi învăţăm pe copii să economisească bani, să fie responsa-
bili. Ca să îl derulăm, colaborăm în principal cu părinţii. Este
primul proiect de acest gen în Craiova şi îl desfăşurăm în parte-
neriat cu Asociaţia „Hercules”», a mai spus Renata Bănescu. „Ban-
ca Copiilor Responsabili” este condusă de un director, doi ca-
sieri, un supervizor şi doi consilieri, toţi din rândul copiilor şi
voluntarilor Centrului.

ALINA DRĂGHICI

„Traviata”, cu solişti ai Operelor din Cluj-Napoca
şi Timişoara, pe scena Liricului craiovean

Operă în trei acte (patru ta-
blouri), pe libretul lui Francesco
Maria Piave, după romanul „Dama
cu camelii”, de Alexandre Dumas-
fiul, „Traviata” va fi readusă în
faţa publicului craiovean mâine, 29
martie, ora 19.00, sub conduce-
rea muzicală a di-
rijorului Florian-
George Zamfir.
Regia artistică este
realizată de Tamas
Ferkay (Austria) şi
Arabela Tănase,
dec orurile sunt
c reaţia aceluiaş i
Tamas  Ferkay,
coregrafia îi apar-
ţine lui Francisc
Valkay, iar costu-
mele poartă sem-
nătura lui Răsvan
Drăgănescu.

Îşi vor da concursul soprana
Diana Ţugui (Violetta Valery), te-
norul Marius Zaharia – de la Ope-
ra Naţională Română din Timişoa-
ra (Alf redo Germont),  baritonul
Martin Fulop (foto) – în prezent
solist al Operei Naţionale Române

din Cluj-Napoca (Giorgio Ger-
mont),  mezzosoprana Mihaela
Popa (Flora Bervoix), tenorul Ion
Sandu Filip (Gaston de Letorie-
res), başii Ioan Cherata (Baronul
Duphol) , Dragoş  Drănice anu
(Doctorul Grenvil), Adrian Zam-
fir (Marchizul de Obigny), Ga-

briel Marciu (Comisionarul), so-
prana Mihaela Leonte (Annina),
tenorul Marian Dăbuleanu (Giu-
seppe), cărora li se vor alătura so-
liştii de balet Eva Ştefănescu şi Ni-
colae Popa. Alături de aceştia vor
evolua Corul şi Orchestra Teatru-

lui Liric „Elena Teodorini” – ma-
estru de cor Pavel Şopov, concert-
maestru Francisc Klein.

În anul 1848, Alexandre Du-
mas-fiul a publicat „Dama cu ca-
melii”, roman puternic  autobio-
grafic , care a servit apoi c a sur-
să de inspiraţie pentru libretul

operei lui Giuseppe
Verdi,  „La Travia-
ta”, cu s ingura di-
ferenţă că, în ope-
ră, personajul femi-
nin apare sub nu-
mele de Violetta
Valery.  Din tr-un
roman c elebru s -a
născut o operă nu
mai puţin celebră,
a cărei ac ţiune se
petrece în Parisul
anilor  1850 şi a c ă-
rei premieră a avut

loc pe 6 martie 1853,  la Teatro
La Fenice, din Veneţia.  Pe scena
Liricului craiovean,  „Traviata” a
avut premiera, în viziunea regi-
zorală a lui Tamas Ferkay, în fe-
bruarie 2009.
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Rock Simfonic – concert extraordinar
cu Evergreen Orchestra

După succesul pe care l-a avut concer-
tul Jazz Simfonic, anul acesta, de Ziua În-
drăgostiţilor, Evergreen Orchestra şi-a pro-
pus să facă o fuziune între instrumentişti
rock (chitară, clape, bas, tobe) şi o forma-
ţie camerală de instrumente cu coarde (viori, violă, vio-
loncel), alături de nelipsitele voci solistice. Rezultatul: ex-
traordinarul concert Rock Simfonic, care va fi prezen-
tat miercuri, 25 aprilie a.c., în Cafe Teatru Play din Cra-
iova (tel. 0722.21.78.66).

Programul va include lucrări celebre din repertoriul
rock, precum  We are the Champions, We will rock you
(Queen), Nothing else matters (Metallica), Dirty Diana
(Michael Jackson), Satisfaction (Rolling Stones), Kno-

cking On Heaven’s Door (Guns N’Ro-
ses), It’s my life, You give love a bad
name (Bon Jovi), She will be loved (Ma-
roon 5), So what (Pink), Smells like teen
spirit (Nirvana), Smoke on the water
(Deep Purple) ş.a.

Alături de orchestratorul Bogdan Uţă
(clape, saxofon) vor evolua Irina Pelin
(voce), Stela Niţă (vioara I), Geo Fabian
(vioara al II-a), Sanda Pop Cârstea (vio-
lă), Raluca Pesclevei (violoncel), Dorin
Ionică (chitară armonie), Andrei Ştefan
(bas) şi Cristi Oprănescu (tobe). Invitaţi
speciali vor fi Fufu Gabriel Chifu (voce)
şi Epa Temistocle (chitară solo).

«Rock Simfonic a fost, într-adevăr,
o provocare pentru mine. Există public numeros pen-
tru acest gen de muzică, aşa că mă bucur să pot oferi
craiovenilor un eveniment de anvergură precum cel din
data de 25 aprilie. Desigur, fără sprijinul colegilor mei
n-ar fi posibil acest eveniment. Nici fără cel al invitaţi-
lor noştri speciali: Epa Temistocle, din Piteşti, şi Fufu
Gabriel Chifu, din Craiova, cărora le mulţumesc pe
această cale pentru colaborare», a declarat Bogdan Uţă.
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„Capodopere din argint”, la Muzeul Olteniei
În preajma marii sărbători pasc ale,

Muzeul Olteniei, în colaborare cu Muzeul
Naţional Bruckenthal din Sibiu organizea-
ză la Craiova o expoziţie de excepţie: „Ca-
podopere din argint”, al cărei vernisaj va
avea loc mâine, 29 martie, ora 11.00, în
clădirea din strada „Madona Dudu” nr. 14.
Piesele expuse, din argint aurit – 110 la
număr – fac parte din patrimoniul cultural
al muzeului sibian, unul extrem de valo-
ros: potire, cristelniţe, sfeşnice de altar,
pahare, obiecte de decor etc.

«Bogatele tezaure de orfevrărie pe care
le deţine Muzeul Naţional Bruckenthal au
fost colectate, în mare măsură, de la Bi-
sericile Evanghelice din zonă. Realizarea
artistică a operelor expuse şi oglindirea în
materialele bibliografice a numeroase date şi informa-
ţii documentare despre meşterii care le-au creat rele-
vă existenţa unei bresle de aurari puternice la Sibiu,

care s-a afirmat şi şi-a câştigat un presti-
gios renume, astfel încât meşterii au fost
solicitaţi să efectueze comenzi pentru
parohiile locale şi din împrejurimi, pen-
tru diverse familii înstărite, dar şi pen-
tru curţile regale şi princiare», spune
prof. univ. dr. Sabin-Adrian Luca, di-
rector general al Muzeului Naţional Bru-
ckenthal.

„Poate că ar trebui, atunci când vom
vizita această expoziţie, să ne imaginăm
că ne plimbăm, cu sfială, pe străzile pie-
truite ale Sibiului cu câteva secole în
urmă, că trecem pe lângă porţile înalte
ale burgului şi pe lângă însemnele bres-
lelor. Şi atunci poate vom înţelege şi
percepe însemnătatea acestei expoziţii

prin ea însăşi şi pentru urbea noastră”, notează în ca-
talogul expoziţiei prof. dr. Mihai Fifor, managerul
Muzeului Olteniei.

MAGDA BRATU
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Aflat într-un voiaj „foarte politic” în Cuba,
Papa Benedict al XVI-lea urma sã-l întâlneascã
ieri, la Palatul revoluþiei din Havana, pe preºedin-
tele þãrii, Raul Castro, ºi chiar pe fratele acestu-
ia, „el lider maximo”, Fidel. În timp ce adversarii
regimului îºi leagã multe speranþe de prezenþa
Suveranului Pontif, acum în vârstã de 86 de ani,
tot mai obosit, deranjat de cãldura toridã care
l-a întâmpinat la Santiago de Cuba. Unde s-a re-
cules la sanctuarul Notre Dame de la Charite de
El Cobre, patroana Cubei, din apropiere de ma-

VVVVVoiajul politic al Papei Benedict al XVI-lea în Cubaoiajul politic al Papei Benedict al XVI-lea în Cubaoiajul politic al Papei Benedict al XVI-lea în Cubaoiajul politic al Papei Benedict al XVI-lea în Cubaoiajul politic al Papei Benedict al XVI-lea în Cuba
rele oraº. De unde, cu avionul, s-a îndreptat spre
celãlalt capãt al insulei. La Palatul revoluþiei, cen-
trul puterii comuniste, Raul Castro îl aºtepta. Au
fost abordate relaþiile dintre stat ºi Bisericã, aceasta
din urmã figurã a unui parteneriat politic privile-
giat, activã în crenelul social. Anunþatã era ºi o
întâlnire posibilã între papã ºi Fidel Castro, 86
de ani, retras de la putere dupã 2006. Dar purtã-
torul de cuvânt al Vaticanului, Federico Lom-
bardi, s-a arãtat prudent, declarând „nu ºtiu dacã,
nu ºtiu unde va avea loc”. Fost elev al iezuiþilor,

„el lider maximo” ºi-a
exprimat, cu ani în
urmã, admiraþia sa pen-
tru fostul papã, Ioan
Paul al II-lea, transmi-
þându-i lui Joseph Rat-
zinger, numele real al
actualului Suveran Pon-
tif, dorinþa sã-l întâl-
neascã. Vaticanul a ex-
primat disponibilitatea
papei pentru aºa ceva.
Speculaþiile abundã ºi
se spune cã inclusiv
preºedintele venezuelan
Hugo Chavez, venit în
Cuba la tratament, ar
dori sã-l întâlneascã pe

actualul papã, dar nici o cerere de audienþã n-a
parvenit delegaþiei. Nu este prevãzutã, de ase-
menea, nici o întâlnire cu dizidenþii din insulã,
Biserica disociindu-se de protestele spectaculoa-
se ale acestora. Mai mult, se spune cã un grup
de 150 de activiºti ai opoziþiei au fost arestaþi
preventiv, spre a evita tulburarea vizitei lui Bene-
dict al XVI-lea. Cu toate acestea, la Palatul re-
voluþiei era preconizatã o întâlnire între cardina-
lul secretar de stat (nr. doi), Targisio Bertone,
însoþit de ministrul Afacerilor Externe, Domini-
que Mamberti, ºi vicepreºedintele cubanez, Jose
Ramon Machado Ventura, pe tema prizonierilor
politici. Care ar uºura eliminarea embargoului
american contra Cubei, ca ºi extinderea dreptu-
rilor pentru catolici, în domenii precum Educa-
þia. Diplomaþia Vaticanului sub Benedict al XVI-
lea preferã acþiunea discretã în faþa declaraþiilor
intempestive. Încã de la sosirea în Mexic, pri-
ma etapã a vizitei în America Latinã, Benedict
al XVI-lea a explicat cã poartã „în inima sa”
justele aspiraþii ale tuturor cubanezilor, dar cã
el doreºte ca toþi catolicii sã lupte „cu armele
pãcii, iertãrii ºi înþelegerii pentru construirea unei
societãþi deschise ºi renovate”. În prima zi, pre-
ºedintele Raul Castro, prezent la Santiago, în
discursul de bun venit, a gãsit un punct comun
cu papa: criza moralã care afecteazã societatea
contemporanã.

În timp ce la Bamaco, capitala
statului Mali, este haos ºi confu-
zie, în urma loviturii de stat, Se-
negalul a avut duminicã, 25 mar-
tie a.c., cel de-al doilea tur de scru-
tin al alegerilor prezidenþiale, ofe-
rind o imagine a democraþiei soli-
de ºi senine. Pentru toatã Africa
de Vest, exemplul politic al Sene-
galului a devenit unul de referin-
þã. În vârstã de 86 de ani, preºe-
dintele în exerciþiu, Abdulaye
Wade, la putere din anul 2000,
solicitase un al treilea mandat, în
condiþii contestate. Prin forþarea
Constituþiei, încercase impunerea
candidaturii sale. Polemicile ºi vio-
lenþele preelectorale au dus, în mai
puþin de o lunã, la zeci de morþi.

Exemplul democraþiei senegaleze
Duminicã, senegalezii au dat sem-
nalul retragerii lui Abdulaye Wade,
votat fiind contracandidatul sãu,
Macky Sall, 50 de ani, fost pre-
mier. O bunã ºansã de alternanþã
politicã, atât de presantã în Sene-
gal. Dupã ce a cunoscut multã
vreme opoziþia, asimilând ºi refle-
xe democratice, Abdulaye Wade
ºi-a recunoscut înfrângerea cu o
eleganþã de mare senior, care va
permite o tranziþie politicã nece-
sarã. Rezultatele oficiale nu sunt
încã definitive, dar Macky Sall
pare sã deþinã o majoritate covâr-
ºitoare. Îl aºteaptã însã o þarã sã-
rãcitã, într-o stare proastã, cu
multã corupþie, un sector public
ce acumuleazã deficite ºi un ºomaj

în rândul tineretului
disperant. Creºterea
economicã în ultimii
ani a fost extrem de
scãzutã. La o popu-
laþie de 13 milioane
de senegalezi, unul
din doi este sub pra-
gul de sãrãcie. Dacã
Senegalul a confir-
mat, duminicã, o
democraþie care
funcþioneazã ºi per-
mite alternanþa, la
vecinul sãu din est, Mali, situaþia
este, în continuare, neclarã. Jun-
ta la putere, condusã de cãpitanul
Anadu Sanago, l-a rãsturnat pe
preºedintele Amadu Tumani Tu-

rem, pe motivul cã nu a reuºit sã
înãbuºe rebeliunea tuareg, care
inflameazã nordul þãrii. Un rãzboi
civil prelungit în Mali ar fragiliza
ºi Senegalul.

Potrivit unui studiu realizat de
Ipsos Logica Bussine Consulting,
pentru France Televisions, Radio
France ºi „Le Monde”, în inter-
valul 23-24 martie, pe un eºan-
tion reprezentativ de 978 de per-
soane, evenimentele de la Toulou-
se ºi Montauban, soldate cu vic-
time, n-au bulversat electoratul.
Deºi, dintre toþi candidaþii, Nico-
las Sarkozy a fost apreciat pentru
atitudinea sa. Francois Hollande ºi
Nicolas Sarkozy continuã sã se
poziþioneze pe primele douã lo-

Peste 60% din
zborurile din
Spania, anulate joi
din cauza grevei

Cel puþin 60% din zborurile pre-
vãzute de Iberia ºi filiala sa Air Nos-
trum vor fi anulate în cursul grevei
generale de mâine, din Spania, au
anunþat luni cele douã companii ae-
riene. „Pentru Iberia, din 342 de zbo-
ruri prevãzute, 222 au fost anulate,
adicã o anulare de 65% din zboruri”,
a afirmat o purtãtoare de cuvânt a
companiei. La rândul sãu, Air Nos-
trum „a anulat 202 zboruri”, a de-
clarat un purtãtor de cuvânt. Sindi-
catele spaniole au fãcut apel la gre-
vã generalã pentru a protesta faþã de
reforma muncii, pe care o considerã
„inutilã, ineficientã ºi injustã”, ºi po-
litica de rigoare a Guvernului, care
vizeazã reducerea deficitului public
de la 8,5% din PIB la sfârºitul lui
2001, la 5,3% la sfârºitul lui 2012.
La Frankfurt, cel mai mare aeroport
german, peste 440 de legãturi - sosiri
ºi plecãri - nu au putut fi asigurate
în cursul zilei de ieri, dintr-un total
de aproximativ 1.300, tot din cauza
unei greve.
Fostul director al
FMI, inculpat pentru
„proxenetism”

Fostul director al FMI, Domini-
que Strauss-Kahn, a fost inculpat,
luni seara, pentru „proxenetism într-
o grupare organizatã”, de cãtre ju-
decãtorii care se ocupã de cazul su-
pranumit „hotelul Carlton”, la Lille
(Franþa), au anunþat avocaþii aces-
tuia. „El a susþinut cu fermitate cã
nu este vinovat de niciuna dintre aces-
te fapte ºi cã nu a fost niciodatã con-
ºtient cã femeile întâlnite ar putea fi
prostituate”, a declarat Richard Mal-
ka, unul dintre avocaþii lui Strauss-
Kahn. Audierea fostului ºef FMI a
început luni dupã-amiaza, la Pala-
tul de justiþie din Lille, ºi s-a încheiat
puþin dupã ora localã 22:00 (23:00,
ora României). Magistraþii care au
instrumentat cazul au cãutat sã de-
termine mai ales dacã fostul director
general al FMI ºtia cã participante-
le la seratele libertine la care acesta
a luat parte, îndeosebi la Paris ºi
Washington, erau remunerate.
Phenianul nu va
renunþa „niciodatã”
la dreptul
de a lansa
un satelit

Coreea de Nord nu va renunþa
„niciodatã” la dreptul de a lansa „un
satelit paºnic”, a anunþat, ieri, agen-
þia oficialã nord-coreeanã de presã
ACTC. „Nu vom renunþa niciodatã
la dreptul de a lansa un satelit paº-
nic, un drept legitim pentru un stat
suveran ºi o etapã esenþialã pentru
dezvoltarea economicã”, a informat
agenþia de presã nord-coreeanã. În
aceastã depeºã a ACTC, Coreea de
Nord a menþionat cã a invitat agen-
þia americanã NASA sã trimitã ex-
perþi (n.r. - la locul lansãrii) „pentru
a vedea cu propriii lor ochi natura
paºnicã” a lansãrii satelitului. Phe-
nianul a anunþat anterior cã a cerut
ziariºtilor ºi experþilor strãini - fãrã
a menþiona NASA - sã asiste la ope-
raþiunea prevãzutã între 12 ºi 16 apri-
lie, cu prilejul marcãrii a 100 de ani
de la naºterea fondatorului Coreei de
Nord, Kim Ir-Sen.

Franþa: Efect limitat al evenimentelor sângeroase
de la Toulouse ºi Montauban asupra intenþiei de vot
curi, aspirând îndreptãþit la cel
de-al doilea tur. Scorul candi-
datului socialist s-a erodat cu
o jumãtate de punct într-o sãp-
tãmânã, ajungând la 28%, dar
ºi cel al preºedintelui-candidat
(UMP) rãmâne unul moale –
27,5%. Acest studiu înregis-
treazã, în meciul favoriþilor, o
continuitate a tendinþelor. Ero-

dare lentã ºi continuã pentru Fran-
cois Hollande, de la mijlocul lunii
februarie, dar ºi o stagnare pen-
tru Nicolas Sarkozy, dupã o pe-
rioadã fastã, începutã la mijlocul
lunii februarie ºi continuatã pânã
la mijlocul lunii martie. Bãtãlia ur-
mãritorilor este mult mai mobilã.
Marine Le Pen cunoaºte o perioa-
dã dificilã de la începutul lunii
martie ºi rãmâne cantonatã la
16%. Candidatul Frontului Naþio-
nal ºi-a înãsprit discursul asupra
imigraþiei, dar strategia nu ºi-a do-

vedit încã efectele. Jean Luc Me-
lenchon progreseazã lent ºi a
ajuns la 13%, devansându-l, pen-
tru prima datã, pe centristul Fran-
cois Bayrou, în dificultate, cu nu-
mai 11%. Pentru turul doi, se
menþine opþiunea pentru Francois
Hollande, chiar dacã este una con-
fortabilã, avansul candidatului so-
cialist s-a erodat pânã la 54%. Se
fac multe compa-
raþii, mai mult sau
mai puþin edifica-
toare. Astfel, se
apreciazã cã Hol-
lande este mult
mai confortabil
poziþionat decât
era Segolene Ro-
yale în 2007, dar
nimic nu este cert
în acest moment
ºi pânã la 6 mai
fiecare candidat

are propriile emoþii. Nicolas Sar-
kozy sperã sã recupereze în turul
doi electoratul lui Bayrou, dar ºi
Hollande sperã ca electoratul lui
Jean Luc Melenchon. Oricum,
toate sondajele îi prezintã pe Hol-
lande ºi Sarkozy, foarte apropiaþi
unul de altul, cu ºanse mari de a
se confrunta în turul secund.
Unde se joacã o altã piesã.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice Dolj - Ad-
ministraþia  Finanþelor Publice a Municipiului Craiova orga-
nizeazã licitaþie publicã în condiþiile precizate de O.G. nr.
92/ 2003 rep. privind Codul de procedurã fiscalã cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul A.F.P.M. - Craiova,
str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, cam. 206  pentru: 1. SC COR-
DOBA  IMPEX  SRL – Craiova, str. “Stirbei Voda” nr. 7, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 6921381 in data de 09.04.2012,
ora 11.00, pentru vanzarea: tava mare inox 7 buc., pret por-
nire licitatie 44 lei/buc; tava mica inox 3 buc. pret pornire
licitatie 26 lei/buc; tava plastic 41 buc., pret pornire licitatie
7 lei/buc; tava pizza mare aluminiu 15 buc. pret pornire
licitatie 12 lei/buc; tava pizza mica aluminiu 11 buc. pret
pornire licitatie 11 lei/buc; oala 30 kg inox 3 buc. pret porni-
re licitatie 116 lei/buc; oala 20 kg inox pret pornire licitatie
86 lei; oala 15 kg inox pret pornire licitatie 70 lei; oala 10 kg
inox 3 buc. pret pornire licitatie 45 lei/buc; oala 15 kg email
3 buc pret pornire licitatie 6 lei/buc; cratita 15 kg email 2
buc pret pornire licitatie 6 lei/buc; tuci mare aluminiu 5 buc
pret pornire licitatie 19 lei/buc; tuci mic aluminiu pret por-
nire licitatie 8 lei; tigaie teflonata 9 buc pret pornire licitatie
49 lei/buc; ibric inox pret pornire licitatie 8 lei; capac inox
pret pornire licitatie 4 lei; razatoare inox 3 buc pret pornire
licitatie 5 lei/buc; strecuratoare inox 4 buc pret pornire lici-
tatie 30 lei/buc; paleta inox 5 buc pret pornire licitatie 5 lei/
buc; polonic inox 3 buc pret pornire licitatie 4 lei/buc; son-
da 15 buc pret pornire licitatie 13 lei/buc; cos paine 67 buc
pret pornire licitatie 1 leu/buc; oliviera inox 4 buc pret por-
nire licitatie 6 lei/buc; sararita 22 buc pret pornire licitatie
0,50 lei/buc; frapiera inox 22 buc pret pornire licitatie 8 lei/
buc; scrumiera sticla 88 buc pret pornire licitatie 1 leu/buc;
platou dreptunghiular portelan 217 buc pret pornire licita-
tie 8 lei/buc; platou rotund 248 buc pret pornire licitatie 10
lei/buc; farfurie patrata mare portelan 190 buc pret pornire
licitatie 7 lei/buc; farfurie rotunda portelan 429 buc pret
pornire licitatie 14 lei/buc; farfurie desert mica portelan 324
buc pret pornire licitatie 8 lei /buc; farfurie pizza portelan
182 buc pret pornire licitatie 5 lei/buc; bol ciorba portelan
160buc pret pornire licitatie 7 lei/buc; salatiera portelan
385 buc pret pornire licitatie 2 lei/buc; bol salata sticla 19
buc pret pornire licitatie 2 lei/buc; bol ketchup sticla 12
buc pret pornire licitatie 1 leu/buc; bol inghetata sticla 17
buc pret pornire licitatie 2 lei/buc; bol alune sticla 70 buc
pret pornire licitatie 1 leu/buc; tacam lingura inox 282 buc
pret pornire licitatie 1 leu/buc; tacam furculita inox 655 buc
pret pornire licitatie 1 leu/buc; tacam furculita peste inox
209 buc pret pornire licitatie 1 leu/buc; tacam cutit inox 594
buc pret pornire licitatie 2 lei/buc; tacam cutit peste inox
198 buc pret pornire licitatie 2 lei/buc; tacam lingurita inox
170 buc pret pornire licitatie 1leu/buc; pahar aperetiv sti-
cla 277 buc pret pornire licitatie 1 leu/buc; pahar apa sticla
318 buc pret pornire licitatie 1 leu/buc; pahar vin sticla 50
buc pret pornire licitatie 1leu/buc; pahar bere sticla 10 buc
pret pornire licitatie 2 lei/buc; pahar frappe sticla 5 buc pret
pornire licitatie 2 lei/buc; cupa sampanie sticla 119 buc
prêt pornire licitatie 4 lei/buc; cana ciocolata sticla 4 buc
pret pornire licitatie 2 lei/buc; cana ceai portelan 11 buc
pret pornire licitatie 1 leu/buc; ceasca cafea mica portelan
138 buc pret pornire licitatie 2 lei/buc; ceasca cafea mare
portelan 50 buc pret pornire licitatie 2 lei/buc; farfurie ca-
fea portelan 196 buc pret pornire licitatie 1 leu/buc; carafa
vin sticla 50 buc pret pornire licitatie 2 lei/buc.  Prioritate va
avea oferta de cumparare depusa pentru achizitionarea
inventarului gospodaresc la pretul total de pornire a licita-
tiei in valoare de 24.772 lei. Amplasare: sediul societatii. 2.
CLUBUL SPORTIV SCOALA DE FOTBAL GICA POPESCU
Craiova, Calea Bucuresti, nr. 191, jud Dolj, cod identificare
fiscala 10430170 in data de 09.04.2012, ora 14.00, pentru
vanzarea bunurilor: autoutilitara Dacia Logan Van, nr. in-
matriculare DJ-08-GSP, an fabricatie 2007, sursa energie
motorina, pret pornire licitatie 18.570 lei; autobuz MAN-
IZICAR18370, nr. inmatriculare DJ-07-NGG, an fabricatie
1993, sursa energie motorina, pret pornire licitatie 109.200
lei; statie dedurizare 255-440 AE pret pornire licitatie 1.763
lei; calculator Celerom 2,86 Ghz, 192Mb - RAM, HDD = 80
Gb, pret pornire licitatie 516 lei. Amplasare:sediul societa-
tii. 3. SC DETSKI SERVICE SRL Craiova, str. “Izvorul Rece”
nr. 36, jud. Dolj, cod identificare fiscala 3984580 in data de
10.04.2012, ora 10.00, pentru vanzarea proprietatii imobili-
are: chiosc metalic amplasat in Craiova, str. “Elena Fara-
go” bl. 174I, sc. 2, pret pornire licitatie 15.200 lei. 4. SC IN-
STAL  VIRSTA SRL Craiova, str. Caracal, nr. 146, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 25805545 in data de 10.04.2012, ora
13.00 pentru vanzarea instalatiilor auto GPL Tomasetto,

rezervor cilindric MSM 27 l, 10 buc., pret pornire licitatie
1.370 lei/buc. Amplasare: Craiova, str. “Caracal” nr. 146. 5.
SC DELCAMEX SRL Craiova, str. “Filip Lazar” nr. 6, bl. F4, sc.
1, ap. 4, jud. Dolj, cod identificare fiscala 5861591 in data de
10.04.2012, ora 15.00 pentru vanzarea chioscului metalic
situat in Craiova, str. “Petre Ispirescu” nr. 3, pret pornire
licitatie 9.900 lei. 6. SC BETA IMPEX CONSTRUCT SRL Cala-
rasi, str. “Varianta Nord” nr. 1, jud Calarasi, cod identificare
fiscala 5414410 in data de 11.04.2012, ora 13.00, pentru van-
zarea terenurilor intravilane situate in loc. Carcea, Tarlaua
12, Parcela 184/28, jud. Dolj: teren intravilan, nr. cadastral
(1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 1, CF 2932 Carcea, supf 550
mp, pret pornire licitatie 89500 lei; teren intravilan, nr ca-
dastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 2, CF 2933 Carcea, supf
400 mp, pret pornire licitatie 53900 lei; teren intravilan, nr.
Cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 3, CF 2934 Carcea,
supf. 400 mp, pret pornire licitatie 53900 lei; teren intravi-
lan, nr cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 4, CF 2935
Carcea, supf. 400 mp, pret pornire licitatie 53900 lei; teren
intravilan, nr cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 5, CF
2936 Carcea, supf. 400 mp, pret pornire licitatie 53900 lei;
teren intravilan (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 6, CF 2937 Car-
cea, supf. 400 mp, pret pornire licitatie 53900lei; teren intra-
vilan, nr cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 8, CF2939
Carcea, supf. 400 mp, pret pornire licitatie 53900 lei; teren
intravilan, nr. cadastral(1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 9, CF
2940 Carcea, supf. 350 mp, pret pornire licitatie 36900 lei;
teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4)
10, CF 2941 Carcea, supf. 420 mp, pret pornire licitatie 61300
lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3/1714/
4) 13, CF 2944 Carcea, supf. 400 mp, pret pornire licitatie
53900 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/
3-1714/4) 14, CF 2945 Carcea, supf. 500 mp, pret pornire
licitatie 75600 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/
2-1714/3-1714/4) 15, CF 2946 Carcea, supf. 840 mp, pret por-
nire licitatie 148200 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/
1-1714/2-1714/3-1714/4) 16, CF 2947 Carcea, supf. 700 mp,
pret pornire licitatie 110400 lei; teren intravilan, nr. cadas-
tral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 17, CF 2948, Carcea, supf.
450 mp, pret pornire licitatie 69100 lei; teren intravilan, nr.
cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 18, CF 2949 Carcea,
supf. 400 mp, pret pornire licitatie 53900 lei; teren intravi-
lan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 19, CF 2950
Carcea, supf. 400 mp, pret pornire licitatie 53900 lei; teren
intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 20,
CF2951 Carcea, supf. 450 mp, pret pornire licitatie 69100
lei; teren intravilan, nr. cadastra (1714/1-1714/2-1714/3-1714/
4) 21, CF2952 Carcea, supf. 610 mp, pret pornire licitatie
105600 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/
3-1714/4) 22, CF 2953 Carcea, supf. 465 mp, pret pornire
licitatie 58700 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/
2-1714/3-1714/4) 23, CF 2954 Carcea, supf. 400 mp, pret por-
nire licitatie 56100 lei, teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-
1714/2-1714/3-1714/4) 24, CF 2955 Carcea, supf. 400 mp, pret
pornire licitatie 56100 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/
1-1714/2-1714/3-1714/4) 25, CF 2956 Carcea, supf. 400 mp,
pret pornire licitatie 56100 lei; teren intravilan, nr. cadastral
(1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 26, CF 2957 Carcea, supf. 450
mp pret pornire licitatie 71300 lei; teren intravilan, nr. ca-
dastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 27, CF 2958 Carcea,
supf. 450 mp, pret pornire licitatie 71300 lei; teren intravi-
lan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 28, CF 2959
Carcea, supf. 450 mp pret pornire licitatie 71300 lei; teren
intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 29, CF
2960 Carcea, supf. 545 mp, pret pornire licitatie 86500 lei;
teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4)
30, CF 2961 Carcea, supf. 604 mp pret pornire licitatie 105200
lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/
4) 31, CF 2962 Carcea, supf. 865 mp, pret pornire licitatie
168200 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/
3-1714/4) 33, CF 2964 Carcea, supf. 400 mp pret pornire lici-
tatie 54800 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-
1714/3-1714/4) 34, CF 2965 Carcea, supf. 400 mp, pret porni-
re licitatie 54300 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/1-
1714/2-1714/3-1714/4) 36, CF 2967 Carcea, supf. 450 mp, pret
pornire licitatie 70000 lei; teren intravilan, nr. cadastral (1714/
1-1714/2-1714/3-1714/4) 37, CF 2968 Carcea, supf. 450 mp,
pret pornire licitatie 70000 lei, teren intravilan, nr. cadastral
(1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 38, CF 2969 Carcea, supf. 450
mp pret pornire licitatie 70000 lei; teren intravilan, nr. ca-
dastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 39, CF 2970 Carcea,
supf. 500 mp, pret pornire licitatie 80400 lei; teren intravi-
lan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 40, CF 2971
Carcea, supf. 500 mp, pret pornire licitatie 80400 lei, teren

intravilan, nr. cadastral (1714/1-1714/2-1714/3-1714/4) 41, CF
2972 Carcea, supf. 500 mp, pret pornire licitatie 83900 lei.
Prioritate va avea oferta de cumparare depusa pentru achi-
zitionarea in ansamblu a bunurilor imobile in supf totala
de 17149 mp, la pretul total de pornire a licitatiei in valoare
de 2.615.400 lei. Preþurile nu includ TVA.  Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta A.F.P.M - Craiova înainte de datele stabilite
pentru vânzare, mentionate mai sus. Invitãm pe cei intere-
saþi in cumpãrarea bunurilor sã se prezinte la termenele de
vânzare la locul fixat în acest scop ºi sã depunã, cu cel
puþin o zi înainte de data licitaþiei urmãtoarele documente:
oferta  de  cumpãrare; dovada plaþii taxei de participare sau
a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã. Taxa de participare reprezintã 10% din preþul de por-
nire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN RO3-
2TREZ 291.50.67XXX005065,cod fiscal 4416952 deschis la
Trezoreria A.F.P.M. - Craiova; împuternicirea persoanei care-l
reprezintã pe ofertant; pentru persoane juridice de naþio-
nalitate românã, copie de pe certificatul unic de înregistra-
re eliberat de ORC; pentru persoanele juridice strãine, ac-
tul de înmatriculare tradus in limba românã; pentru per-
soane fizice strãine, copie de pe paºaport; pentru persoa-
ne fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale restan-
te faþã de acestea (Consiliul Local ºi Administraþia Finan-
ciarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul); urmând
sã se prezinte la datele stabilite pentru vânzare si la locul
fixat in acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel intere-
sat poate introduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã
competentã în termen de 15 zile de la comunicare sau lua-
re la cunoºtinþã, în conformitate cu prevederile art. 172-173
din OG nr. 92/2003, republicatã cu modificãrile si comple-
tãrile ulterioare. Licitaþia începe de la cel mai mare preþ din
ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta este superior
preþului de pornire la licitaþie, iar in caz contrar va începe
de la acest din urmã preþ. Adjudecarea se face în favoarea
participantului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai
puþin decât preþul de pornire. Taxa de participare nu se
restituie ofertanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui
care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare,
precum ºi adjudecatarului care nu a platit preþul. Potrivit
dispozitiilor art. 9 alin (2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003, rep, cu
modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se
ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va puteþi
adresa A.F.P.M. - Craiova, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, cam.
206 sau la tel: 0251/402.207 ”. Data afisarii: 28.03.2012.
D.G.F.P. Dolj - Administratia Finantelor Publice Bailesti scoa-
te la licitatie publica  urmatoarele bunuri mobile aparti-
nind  urmatorilor debitori: Butusina Aurel Adrian din Urzi-
ca Mare, str. “Voinesti” nr. 6, in data de 11.04.2012, ora 11,
urmatoarele bunuri: 1) Autoturism marca Dacia, tip 1310,
numar de inmatriculare Dj-57-VYC - 420 lei; Sandru Sil-
vian din Virtop, in data de 12.04.2012, ora 11, urmatoarele
bunuri: 1) Motoscuter marca Kymco, TIP Dink 150 – 2175
lei; SC Divertiscom SRL din Bailesti, str. “Amza Pellea” nr.
59, cod fiscal 2333486, in data de 18.04.2012, ora 11, urma-
toarele bunuri: 1) Sopron - 5780 lei; Preturile nu includ
TVA. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra bu-
nurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executa-
re inainte de data stabilita pentru vanzare. Licitatiile se
vor tine  la sediul A.F.P.M. Bailesti din str. “Victoriei” nr. 42,
la ora 11, iar vanzarea se va face conform OG nr. 92/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
numai catre cei care nu au obligatii fiscale restante. Pen-
tru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o
zi inainte de data licitatiei, respectiv: 10.04.2012, 11.04.2012,
17.04.2012 urmatoarele documente: a) oferta de cumpa-
rare; b) dovada platii taxei de participare sau o scrisoare
de garantie bancara, reprezentind 10% din pretul de por-
nire a licitatiei, in contul RO37TREZ2925067XXX000742,
cod fiscal 4554416, deschis la Trezoreria Bailesti c) impu-
ternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; d) pen-
tru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de
pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul re-
gistrul comertului; e)pentru persoanele juridice straine,
copie de pe actul de inmatriculare in limba romana; f) pen-
tru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identi-
ficare; g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pa-
saport; h) dovada, emisa de creditorii fiscali, ca nu are obli-
gatii fiscale restante. Relatii suplimentare la telefon 0251/
312.169 sau la sediul AFPM Bailesti, str. “Victoriei” nr. 42.
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Anunþul tãu!

Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid puncte
de lucru, modificare capital,
cesiune pãrþi, modificare
sediu social. Telefon: 0761/
633.118.
Cadastru apartamente. Te-
lefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. 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 camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.

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, nego-
ciabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 came-
re Mc’Donald. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.

Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând (închiriez) apartament
4 camere, parter, vedere 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.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã 6 camere, 4000
mp teren curte, 7 ha teren
arabil – Podari. Telefon:
0251/522.579.
Particular, vând casã în Cra-
iova, str. „Drumul Jiului”, 5
camere, baie, bucãtãrie, ter-
mopan. Telefon: 0746/
498.818.
Filiaºi, strada „1 Mai”, casã
la roºu D+E+M, autorizaþie,
cadastru, teren 1770 mp,
deschidere 45 m, ulterior
parcelabil, panoramic. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând casã Siliºtea Crucii, te-
ren 5000 mp central. Tele-
fon: 0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe, curte –
38 ari în Valea Stanciului,
Þugureºti – Dolj. Telefon:
0721/502.003.
Particular, vând casã Craio-
va, str. „Drumul Jiului”, 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã. Telefon: 0746/
498.818.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.

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, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel.
Telefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Tele-
fon: 0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapi-
þere ºi mobilier de recondi-
þionat. 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.
Remediez ºi execut tâmplã-
rie PVC ºi aluminiu, preþ con-
venabil. Telefon: 0761/
136.407.
Caut persoanã pentru îngri-
jire bãtrân imobilizat pentru
ajutor în Craiova. Telefon:
0723/317.622.

CONVOCATOR. Consiliul de Administratie al S.C. CELULE
ELECTRICE S.A. Bailesti, cu sediul in Bailesti, Calea Craio-
vei nr. 39, judetul Dolj, convoaca Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor la sediul societatii pentru data de
27.04.2012, orele 11.00, pentru toti actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2012. In caz
de neindeplinire a conditiilor de cvorum urmatoarea convo-
care este programata in data de 28.04.2012, in acelasi loc si
la aceeasi ora, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea,
analiza si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului
de Administratie pentru anul financiar 2011 si descarcarea
de gestiune a administratorilor pentru anul 2011. 2. Prezen-
tarea, analiza si aprobarea Raportului de Audit Extern pen-
tru anul financiar 2011. 3. Prezentarea si aprobarea Bilantu-
lui Contabil si Contului de Profit si Pierderi la 31.12.2011. 4.
Prezentarea si validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului
de Administratie luate in anul financiar 2011 si a Hotararii
Consiliului de Administratie nr. 2/02.02.2012 5. Aprobarea
tranzactiilor financiare efectuate pe piata de capital in anul
2011, conform extraselor de cont. 6. Prezentarea si aproba-
rea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, in-
clusiv a Planului de Investitii si modernizari pentru anul 2012.
7. Aprobarea si Mandatarea Consiliului de Administratie si a
conducerii executive a societatii in vederea efectuarii de tran-
zactii financiare pe piata de capital in anul 2012. 8. Aproba-
rea gajarii cu activele sau actiunile societatii in vederea ob-
tinerii de credite in lei sau valuta de pana la 6 milioane lei
destinate pentru productie, obligatii la buget si cofinantare
programe de investitii finantate si din fonduri nerambursa-
bile. 9. Alegerea auditorului financiar extern pentru anul 2012
si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru nego-
cierea si semnarea contractului cu acesta. 10. Imputernici-
rea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de inre-
gistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare si semna-
rea actului aditional la actul constitutiv la Oficiul Registrului
Comertului. 11. Aprobarea datei de 18.05.2012, ca data de
inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 al.1 din
Legea nr. 297/2004. Actionarii  pot participa la adunare per-
sonal sau prin alte persoane decat actionarii cu exceptia
administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art.
243 al 3 din Legea nr. 297/2004. Formlarele de imputernicire
(procura speciala) se poate obtine de catre actionari de la
sediul societatii, incepand cu data de 15.04.2012 intre orele
10.00-14.00. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare
din care un exemplar va fi transmis in scris in original la
sediul social, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediu
pana la data de 25.04.2012, ora 12, al doilea exemplar va fi
inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata do-
vedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului teh-
nic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actio-
nar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Aduna-
rea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a
identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fi-
zice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane
juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu im-
puternicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba
romana. Unul sau mai multi actionari, reprezentand, indivi-
dual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au drep-
tul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Genera-
le a Actionarilor pana la cel tarziu la data de 01.04.2012 (cu
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de
un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea
Generala a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotara-
re pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi cel tarziu la data de 01.04.2012. Fiecare actionar
are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe or-
dinea de zi conform Regulamentului CNVM 6/2009, modifi-
cat prin Regulamentul CNVM 7/2010. Documentele se pot
consulta zilnic la sediul societatii, intre orele 10.00 – 14.00,
incepand cu data de 15.04.2012. Informatii suplimentare se
pot obtine la sediul societatii la telefon: 0251/311.390.
Agentia regionala pentru Protectia Mediului Craiova anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadra-
re – FARA ACORD DE MEDIU – pentru “Amplasare 2 statii de
beton’’, propus a fi amplasat in comuna Podari, str. “Princi-
pala” nr. 1, in incinta platformei industriale Zaharul, jud.
Dolj, titularul II- ILIE MILENA si II NEAMTU MONICA. Proiec-
tul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, str. “Petru Rares”
nr.1, in zilele de L- V, intre orele 9-14, precum si la urmatoa-
rea adresa de Internet: www.arpmdj.anpm.ro.  Publicul in-
teresat poate inainta comentarii/observatii la proiectul de-
ciziei de incadrare pana la data de: 02.04.2012.

Servicii Energetice Oltenia -
Punct de lucru Craiova, Calea
Severinului scoate la vanzare
prin licitatie publica deschi-
sa, cu strigare, mijloace fixe
auto, la data de 04.04.2012,
ora 11:00.

Taxa de participare la licita-
tie este de 50 lei, iar garantia
de participare este de 10% din
pretul de pornire a licitatiei la
mijlocul fix solicitat.

Cererea de participare la lici-
tatie, precum si sumele de mai
sus se vor depune la sediul
Punctului de Lucru Craiova,
pana la data de 04.04.2012,
ora 10:00, iar licitatia se va re-
peta in datele de 11.04.2012
si 18.04.2012, ora 11:00.

Relatii suplimentare la tele-
fonul: 0372/510680.

Primãria comunei Pieleºti,Primãria comunei Pieleºti,Primãria comunei Pieleºti,Primãria comunei Pieleºti,Primãria comunei Pieleºti,
judeþul Dolj, anunþã scoatereajudeþul Dolj, anunþã scoatereajudeþul Dolj, anunþã scoatereajudeþul Dolj, anunþã scoatereajudeþul Dolj, anunþã scoaterea
la concurs a funcþiei publicela concurs a funcþiei publicela concurs a funcþiei publicela concurs a funcþiei publicela concurs a funcþiei publice
de execuþie – consilier juridic,de execuþie – consilier juridic,de execuþie – consilier juridic,de execuþie – consilier juridic,de execuþie – consilier juridic,
grad profesional asistent, îngrad profesional asistent, îngrad profesional asistent, îngrad profesional asistent, îngrad profesional asistent, în
data de 2.05.2012, ora 10.00,data de 2.05.2012, ora 10.00,data de 2.05.2012, ora 10.00,data de 2.05.2012, ora 10.00,data de 2.05.2012, ora 10.00,
proba scrisã ºi 4.05.2012, oraproba scrisã ºi 4.05.2012, oraproba scrisã ºi 4.05.2012, oraproba scrisã ºi 4.05.2012, oraproba scrisã ºi 4.05.2012, ora
14.00, proba de interviu.14.00, proba de interviu.14.00, proba de interviu.14.00, proba de interviu.14.00, proba de interviu.

Înscrierea se va face în ter-Înscrierea se va face în ter-Înscrierea se va face în ter-Înscrierea se va face în ter-Înscrierea se va face în ter-
men de 20 zile de la data pu-men de 20 zile de la data pu-men de 20 zile de la data pu-men de 20 zile de la data pu-men de 20 zile de la data pu-
blicãrii anunþului în Monitorulblicãrii anunþului în Monitorulblicãrii anunþului în Monitorulblicãrii anunþului în Monitorulblicãrii anunþului în Monitorul
Oficial.Oficial.Oficial.Oficial.Oficial.

Relaþii suplimentare se potRelaþii suplimentare se potRelaþii suplimentare se potRelaþii suplimentare se potRelaþii suplimentare se pot
obþine de la secretariatul co-obþine de la secretariatul co-obþine de la secretariatul co-obþine de la secretariatul co-obþine de la secretariatul co-
munei Pieleºti, la telefon:munei Pieleºti, la telefon:munei Pieleºti, la telefon:munei Pieleºti, la telefon:munei Pieleºti, la telefon:
0251/459.545.0251/459.545.0251/459.545.0251/459.545.0251/459.545.
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De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

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.
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.
Proprietar, schimb garsoni-
erã Rovine, parter, îmbunã-
tãþitã, cu apartament Rovi-
ne, Lãpuº-Argeº, Lãpuº,
Calea Bucureºti, Centru,
parter sau etajul I. Telefon:
0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere
ºi magazin + anexe în ora-
ºul Corabia, are facilitãþi cu
apartament 2 camere în
Craiova. Telefon: 0770/
918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren agricol extravi-
lan, zona Segarcea- Giur-
giþa, irigabil, 57.400 mp.
Telefon: 0740/081.847.
Vând pãdure, vârsta 50 –
60 ani, amestec stejar, cer,
gorun, 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, cadas-
tru. Telefon: 0767/263.391.
Vând un hectar de sal-
câm gros. Telefon: 0723/
692.884.
Particular, vând 3000 mp
intravilan, 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, cadas-
tru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, inta-
bulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q. Fort
(7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan
1200 mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.

Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschide-
re drum European  Craiova
–  Balº-Bucureºti, cu utilitãþi,
pentru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m Câr-
cea – Centura Ford. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 3,15 ha, planta-
þie pomi pe marginea lacu-
lui Fântânele. Telefon: 0726/
376.221.
Vând 2 ha de pãmânt ara-
bil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

RAT Craiova, cu sediul în Ca-
lea Severinului, nr. 23, organi-
zeazã 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.

Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excep-
þionalã. Telefon: 0747/
080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, die-
sel, 2005, full option, ga-
raj, unic proprietar. Tele-
fon: 0760/272.814.
Vând Nubira II, CDX fabri-
caþie 2001. Telefon:
0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006, full
opt ional ,  p ie le,  b leu-
marin metalizat, perfect,
distribuþie nouã, revizie
Audi – service, motor
2000 TDI. Telefon: 0762/
109.595.
Vând Seat Ibiza înmatricu-
lat 2009, preþ negociabil.
Telefon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere cen-
tralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatricula-
tã recent nr. Bulgaria, preþ
negociabi l .  Telefon:
0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL omo-
logat, 2200 E, negociabil.
Telefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fa-
bricaþie 2002, motor 1,4,
benzinã, climã, geamu-
rui securizate, oglinzi
electrice, închidere cen-
tralizatã, preþ 2000 euro,
negociabi l .  Telefon:
0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo,
berlinã 2008, preþ 3900 E.
Telefon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full op-
tion, anvelope varã +
iarnã. Telefon:  0761/
137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alter-
nator 12V, polizor flex D 125x
850 W, preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând perucã castaniu lun-
gime pãr cca 12 cm, ondu-
lat, 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 abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.

Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând 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. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã –
50 vedre; 2 scãri duble din
þeavã Ø 1/2; roabã, cãruþ
curte mare cu douã roþi cu
rulmenþi. Telefon: 0784/
200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca.Telefon: 0724/
967.663.
Vând anvelope iarnã puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi
ºi R 14/185/60, 4 bucãþi,
jenþi 4 gãuri. Telefon: 0762/
672.086.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare manua-
lã, nou, 1000 RON, nego-
ciabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
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Societate comercialã
închiriazã sau vinde spaþii

de producþie situate în
Bariera Vâlcii (fosta Avicola).

Telefon: 0770/887.454

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

0729/163.267
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
alpina defectã, anvelope
165/13 noi 2 bucãþi, frigi-
der Electrostar 320 litri. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 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 nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canis-
tre 20 l metal, reductor oxi-
gen sudurã, polizor (flex)
D 125 X 850 w, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.

Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre 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 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 ta-
blã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi vou-
cher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. Plata pe
loc. Telefon: 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
Calea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
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 disponi-
bile. 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, came-
rã mobilatã cu strictul ne-
cesar. 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 condiþiile,
3 camere, decomandat,
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 re-
gim hotelier garsonierã de
lux, parter, Rovine, ieftin.
Telefon: 0752/641.487.
Închiriez apartament ne-
mobilat 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, gre-
sie, uºã metalicã. Telefon:
0722/753.922.
Spaþiu ultracentral lân-
gã Romarta, excepþio-
nal, parter, bloc, 4 came-
re, intrare separatã de
locatari, balcon închis,
microcentralã, alarmã,
gresie, faianþã, pretabil
inclusive pentru douã
cabinete, birouri, diver-
se activitãþi. Telefon:
0722/956.600.

Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon:
0769/477.662.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 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 pen-
tru prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / 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 cumpã-
rãtor a unei afaceri, fru-
moase, sãnãtose, (pepini-
erã cãpºuni, trandafiri,
pomi fructiferi ºi pãsãri,
posibil ºi animale). Tele-
fon: 0351/430.880; 0762/
278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut legitimaþii de vete-
ran ºi vãduve de veteran de
rãzboi pe numele: - Necea
Gheorghe din Craiova; -
Dumitru Victoria din Craio-
va; - Molcuþ Constantin din
Craiova; - Barbu Florea din
Craiova; - Tuicã Victoria din
Amãrãºtii de Jos; - Stoichi-
þa Maria din Cernãteºti; -
Rãdulescu Valeri din Cra-
iova. Se declarã nule.
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Partidele APOEL Nicosia – Real Madrid ºi Benfica Lisabona – Chel-
sea Londra s-au disputat, asearã, dupã închiderea acestei ediþii.

Meciurile retur sunt programate sãptãmâna viitoare, în 3 ºi
4 aprilie.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TUR

AC Milan – FC Barcelona
Stadion: „San Siro”, astãzi, ora 21:45, TVR 1

Echipe probabile
Abbiati – Bonera, Mexes,

Nesta, Antonini – Seedorf, Ambro-
sini, K.P. Boateng – Nocerino –
Robinho, Ibrahimovici.

Antrenor: Massimiliano Allegri.

Valdes – Alves, Mascherano,
Pique, Adriano – Busquets –
Xavi, Iniesta – Fabregas – Messi,
Sanchez.

Antrenor: Josep Guardiola.
Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia).

Olympique Marseille – Bayern Munchen
Stadion: „Velodrome”, astãzi, ora 21:45, Dolce Sport 1

Echipe probabile

Bracigliano – Azpilicueta, Fanni,
N’Koulou, Morel – Diarra, M’Bia,
Amalfitano – Valbuena, Brandao,
A. Ayew.

Antrenor: Didier Deschamps.

Neuer – Lahm, Boateng, Bad-
stuber, Alaba – Robben, Luis Gus-
tavo, Kroos, Ribery – Gomez,
Muller.

Antrenor: Juup Heynckes.

Arbitru: Carlos Velasaco Carballo (Suedia).

Eºecul cu Juve (0-2) a umplut
paharul. Preºedintele interist Mas-
simo Moratti a decis sã-l dea afa-
rã, luni seara, pe Claudio Ranieri
la numai câteva ore dupã ce de-
clarase cã antrenorul va rãmâne
pe banca echipei pânã la sfârºitul
acestei stagiuni.

Anunþul demiterii italianului a
fost fãcut printr-un comunicat ofi-
cial postat pe site-ul clubului. “Le

Moratti n-a mai aºteptat finalul sezonului!

Ranieri, dat afarã de la InterRanieri, dat afarã de la InterRanieri, dat afarã de la InterRanieri, dat afarã de la InterRanieri, dat afarã de la Inter
mulþumesc lui Ra-
nieri ºi colaborato-
rilor lui pentru pro-
fesionalismul ºi de-
dicaþia de care au
dat dovadã în aces-
te luni”, a fost me-
sajul de adio al lui
Moratti.

Acesta l-a numit
interimar pe An-
drea Stramaccioni
(36 ani), antrenorul
de la echipa a doua
a lui Inter.

Favoriþi sã-l antreneze în viito-
rul apropiat pe Cristi Chivu sunt
portughezul Villas-Boas, ultima
oarã la Chelsea ºi fostul antrenor
al Angliei, Fabio Capello. Se vehi-
culeazã ºi numele lui Pep Guar-
diola, însã e greu de crezut cã teh-
nicianul de 41 de ani va ajunge pe
“Meazza”, chiar dacã tot amânã
semnarea unui nou angajament cu

Barcelona.
La Inter din septembrie, când

dupã un start de sezon dezastru-
os l-a înlocuit pe Gian Piero Gas-
perini, Ranieri a obþinut într-o pri-
mã fazã o serie de rezultate exe-
celente atât în campionat, Cupã,
cât ºi în Liga Campionilor. La sfâr-
ºitul lui ianuarie a început însã
declinul (2 victorii, 3 remize, 8
înfrângeri în toate cele trei com-
petiþii enumerate mai sus), iar “ne-
razzurii”, au ratat rând pe rând
toate obiectivele.

Lombarzii se aflã actualmente
pe locul 8 în Serie A, cu 41 de
puncte, (doar 6 câºtigate din ulti-
mele 30 posibile), la 10 distanþã de
ultimul loc de Champions League.
Ar mai rãmâne, totuºi, în picioare
Europa League! Competiþie unde
ar putea ajunge (n.r. calculele sunt
multe ºi încurcate deocamdatã)
chiar ºi locul 6, ocupat în momen-
tul de faþã de AS Roma (44p).

Chiar dacã Barcelona se bucura cã a
ajuns la un acord cu Santos pentru Ne-
ymar, conform site-ului Pro Sport, lu-
crurile nu par nici pe departe clarifica-
te în ceea ce priveºte viitoarea destina-
þie a atacantului, care devine bun pen-
tru un transfer în Europa abia din 2014.

Surse din jurul catalanilor dezvãlu-
iau în urmã cu o sãptãmânã cã aceºtia
au bãtut palma cu gruparea brazilianã,
urmând a plãti 58 de milioane de euro
în schimbul fotbalistului, dar înþelege-
rea pare sã nu conteze absolut deloc
fãrã semnãtura lui Neymar.

Conform FIFA, jucãtorul este în con-
tinuare liber sã semneze cu orice echi-
pã doreºte, iar doritorii nu lipsesc. Man-
chester City, Chelsea ºi PSG aºteaptã la
cotiturã sã punã mâna pe Neymar ºi au
toate ºansele sã-l deturneze din drum pe
fotbalist, cu atât mai mult cu cât toate

Manchester United a
profitat la maximum de
pasul greºit fãcut în week-
end de urmãritoarea City,
1-1 la Stoke, ºi, graþie
victoriei repurtate, luni
seara, 1-0 pe teren propriu
cu Fulham, a evadat în
fruntea clasamentului din
Premier League, 73 faþã de
70 de puncte.

Unicul gol al confruntã-
rii de pe “Old Trafford” a
purtat semnãtura lui
Wayne Rooney – foto
(42), dintr-un “assist”
semnat de Evans.

Cu nouã etape rãmase pânã la finiº,
United pare a avea un program mai
uºor, însã ºi un meci în fief-ul rivalei.
În tur, City s-a impus cu un istoric 6-1.

Oamenii  lui Alex Ferguson mai au de
jucat, în ordine, cu Fulham (a), Black-

FIFA reaprinde speranþele lui Chelsea, City ºi PSG!

Acordul între Barça ºi Santos pentru
Neymar, fãrã valoare

United s-a distanþat
la trei puncte de rivala City

burn (d), QPR (a), Wigan (d), Aston
Villa (a), Everton (a), City (d), Swansea
(a) ºi Sunderland (d), în timp ce City
cu Stoke (d), Sunderland (a), Arsenal
(d), WBA (a), Norwich (d), Wolver-
hampton (d), United (a), Newcastle (d)
ºi QPR (a).

N a þ i o n a l a  m a s c u l i n ã  d e
handbal a României va întâlni
reprezentat ivele Israelului ,
Belgiei ºi Irlandei, în grupa C
din prima fazã a preliminarii-

HANDBAL (M)

lor CE din 2014, potrivit tra-
gerii la sorþi de ieri, de la Vie-
na (Austria).

Faza inauguralã a prelimina-
riilor se va derula sub forma

unor turnee, între 8-10 iunie.
Din cele patru grupe a câte pa-
tru combatante, prima clasatã
din fiecare ºi alte douã echipe
cu cea mai bunã linie de clasa-
ment vor obþine calificarea în
faza a II-a a preliminariilor.
Aceasta se va desfãºura cu
ºapte grupe a câte patru echi-
pe, cele ºase provenind din faza
I, plus alte 22 care au obþinut
calificarea directã, adicã Aus-
tria, Bosnia, Belarus, Croaþia,
Cehia, Spania, Franþa, Germa-
nia, Ungaria, Islanda, Lituania,
Macedonia, Muntenegru, Olan-
da, Norvegia, Polonia, Portu-

galia, Rusia, Slovenia, Serbia,
Slovacia ºi Suedia.

Danemarca este calificã di-
rect la turneul final, în calitate
de þarã organizatoare, iar cele-
lalte locuri vor fi ocupate de
primele douã clasate din fieca-
re grupã, plus încã o echipã cu
cea mai bunã linie de clasa-
ment, dupã jucarea partidelor
din faza a II-a preliminariilor.
Fazã a cãrei tragere la sorþi va
avea loc în 20 aprilie, la Co-
penhaga.

Turneul final al Campiona-
tului European se va disputa în-
tre 14 ºi 26 ianuarie 2014.

S-au decis
ºi “sferturile”

Ligii
Tot ieri, ºi tot la Viena, a avut

loc ºi tragerea la sorþi a sfertu-
rilor de finalã ale Ligii Campio-
nilor.  Acestea vor programa
meciurile FC Copenhaga – FC
Barcelona, Reale Ademar Leon
– Fuchse Berlin, Croaþia Zagreb
– THW Kiel ºi Cimos Koper –
Atletico Madrid.

Turul este programat între
18 ºi 22 aprilie, iar returul în-
tre 25 ºi 29 aprilie.

cele trei formaþii sunt dispuse sã-i plã-
teascã un salariu de aproximativ 12 mi-
lioane de euro anual, remuneraþie care
ar strica tot echilibrul financiar la FC
Barcelona.

România ºi-a aflat adversarele din prima
fazã a preliminariilor CE din 2014
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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.
Ceahlăul – Petrolul 2-1
Au marcat: Constantinescu 38, Golubovici 62 / Opriţa 21.
CFR Cluj – Oţelul 2-0
A marcat: Mureşan 74, 82.
Steaua – Gaz Metan 0-0

 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXIII-A

CFR Cluj 23 15 5 3 44-16 50
Dinamo 23 13 6 4 38-17 45
FC Vaslui 23 13 3 7 38-20 42
Steaua 23 12 6 5 28-16 42
Rapid 23 12 5 6 34-22 41
Oţelul Galaţi 23 10 6 7 20-18 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
Ceahlăul 23 7 8 8 22-30 29
Astra Ploieşti 23 7 7 9 22-26 28
Gaz Metan 23 7 6 10 30-35 27
Voinţa Sibiu 23 6 7 10 14-24 25
FCM Tg. Mureş 23 5 9 9 20-26 24
Sportul Stud. 23 5 9 9 25-36 24
Concordia 23 5 6 12 18-39 21
Petrolul 23 4 7 12 22-33 19
CS Mioveni 23 2 5 16 14-49 11

Scandalurile şi greşelile de ar-
bitraj mult mediatizate în Liga I
i-au atras atenţia lui Augusto Ina-
cio. Antrenorul portughez de la FC
Vaslui s-a referit la acest lucru într-
un material de aproape o pagină
dedicat lui în cotidianul lusitan ”O
Jogo”. ”Se vorbeşte mult despre
arbitraj, şi în fiecare zi. Toţi se
plâng până când echipa lor câşti-
gă. Este de 30 de ori mai rău de-
cât în Portugalia!”, a spus Inacio,
care a făcut aprecieri asupra fot-
balului din Liga I, considerând că
nu se oferă destule şanse tinerilor
jucători: ”Simt că lipsesc cele mai
bune condiţii de muncă, cele mai
bune decizii, dar şi pariurile pe
jucătorii tineri, pe formarea lor,
fiindcă  tinerii au puţine opor-
tunităţi”. În privinţa parcursu-
lui lui FC Vaslui de la preluarea
sa de către portughez, publi-
caţia iberică notează: ”De când
a venit Inacio, a dus-o pe Vas-
lui de pe locul 7 pe 3, cu patru
victorii şi doar un eşec în 5
meciuri. Seria ajută echipa lui
să viseze la titlu”. În acest sens,
Inacio declară: ”Dacă vom câş-
tiga meciul următor, cu CFR
Cluj,  avem tot dreptul să ne
gândim că putem deveni cam-
pioni. Totuşi, trebuie să fiu re-
alist. Am un bun lot, oricine
poate fi titular. Mai e însă des-
tul de jucat într-un campionat ne-
bun, în care ultimele clasate iau
puncte celor din frunte”. De când
a preluat pe FC Vaslui, Inacio i-a
acordat credit puştiului Nicuşor
Stanciu, titularizat în linia media-

LIGA I – ETAPA A XXIV-A
Vineri, 30 martie

Oţelul – Voinţa Sibiu – ora 20.30 (Digisport)

Sâmbătă, 31 martie
Sportul – CS Mioveni – ora 16.30 (Digisport)
Petrolul – FC Braşov – ora 19 (Digisport)
Pandurii – Steaua – ora 21.30 (Digisport)

Duminică, 1 aprilie
Gaz Metan – Astra Ploieşti – ora 16 (Gsptv)
Rapid – Dinamo – ora 21 (Digisport)

Luni, 2 aprilie
Concordia – Ceahlăul – ora 19 (Digisport)
„U” Cluj – FCM Târgu Mureş – ora 19 (Dolcesport)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport)

Sporturi de sală
Echipa mascu lină de volei  SCM

Craiova a pierdut şi al doilea meci
din play-off-u l pen tru locul 5 cu
VCM LPS Piat ra Neamţ , cu acelaşi
scor precum în prima part idă, 2-3 la
setu ri (26-28, 25-23, 25-15, 24-26,
10-15). „Le reproşez jucătorilor că nu
au avut curaj, îndrăzneală şi nu au
crezut în şansa lor. Relaxarea şi sta-
rea de automulţumire, în special în
setu l patru , i-au costat. Am pierdut
setul patru pe greşeli individuale,
copilăreşti, nu mai e de vină nimeni
decât  noi, to ţi cei care ne ocupăm
de această echipă. De obicei, locul
în clasament reflectă şi valoarea echi-
pei, iar în acest moment noi rămâ-
nem în luptă pentru locul şapte”, a
declarat antrenorul SCM-ului, Dă-
nuţ Pascu. Pentru craioveni u rmea-
ză întâlnirile cu Steaua, care se vor
desfăşura după sis temul „cel mai
bun din trei meciuri”, pe 4, 18 şi, dacă
va fi cazul, 22 aprilie. Nici fetele nu
au avut un  parcurs mai bun, p ier-
zând  ambele partide dispu tate în
deplasare cu Tomis Constanţa, fără
a lua v reun  set . 0-3 (23-25, 21-25,
15-25) şi 0-3 (20-25, 15-25, 19-25).
Pentru SCM au  evoluat : Stojad ino-
vic, Zanfir, Vasinca, Maletic, Purice,
Rogojinaru şi Guimond (libero); in-
trând pe parcurs Postea şi Hambele.

Echipele craiovene
au pierdut în serie

„Au fost două partide în care sunt
mulţumit de fetele care au jucat şi au
pus probleme echipei din Constan-
ţa. Poate că în prima partidă au intrat
prea timorate. În al doilea joc fetele
au fost mult mai încrezătoare în for-
ţele lor şi doar un dram de şansă ne-
a făcut să pierdem primul set. Sun-
tem în creştere şi ne luptăm pentru
locul 5”, a declarat antrenorul Mari-
an Constantin. Pentru elevele sale ur-
mează faza a doua a play-off-u lui,
pentru locurile 5-8, în care vor întâlni
pe Unic Piatra Neamţ, după progra-
mul: mâine, la Piatra Neamţ, pe 2 apri-
lie la Craiova şi, în caz de egalitate,
pe 5 aprilie la Piatra Neamţ. Echipa
feminină de baschet SCM Craiova a
pierdut în etapa a 30-a a Diviziei A
meciul disputat în deplasare, la CS
Municipal Satu Mare, scor 88-49
(27–16, 14–15; 25–9, 22–9). Pentru
SCM au evoluat:  Brandie Hoskins –
18 p, Elsara Beatrice Greer – 6 p, Car-
la Donette Bartee – 7 p, Irina Borş –
10 p, Janina Maria Simionca – 8 p,
intrând şi Carmen Ioana Bonciog şi
Andra Maria Manea. „A fost o parti-
dă foarte dificilă în faţa unei formaţii 
foarte puternice, cu o bancă solidă.

Noi am ţinut pasu l până la pauză,
după care  diferenţa s-a făcut net în
favoarea gazdelor. Ne pregătim de
play-off unde sperăm să avem tot
lotul valid după problemele de sănă-
tate cu care ne-am confruntat”, a de-
clarat antrenorul Liviu Manea. Fete-
le de la SCM vor evolua în play-off
contra ocupantei locu lui secund,
ICIM Vasile Goldiş Arad. Baschetba-
liştii craioveni au cedat şi ei pe teren
propriu, s cor 71-90 (17–26, 20–18;
20–18, 14–28) în faţa campioanei Mo-
bitelco Cluj Napoca. Pentru SCM au
evoluat: Iulian Orbeanu, Le Var Seals
– 6 p, Branislav Tomici – 22 p, Step-
hen Douglas Ross  – 24 p, Adonte
Gennie – 2 p. Au mai jucat: Cătălin
Petrişor – 2 p, Ionuţ Albu, Leroy Daw-
son – 15 p. „Un meci disputat, în care
din păcate deşi ne-am ridicat la nive-
lul adversarilor noştri, nu am avut
constanţa necesară pe durata tutu-
ror celor 40 de minute. Am greşit în
primul sfert, am început mai temători,
dar a fost un joc frumos”, a declarat
antrenorul sârb al SCM-ului, Andel-
ko Mandici. Astăzi, de la ora 18, SCM
va disputa meciul restanţă din etapa
a 20-a la Mediaş, cu Gaz Metan.

Portughezul de pe banca Vasluiului şi-a făcut o impresie despre Liga I, împărtăşită în „O Jogo”

Inacio: ”În România
nu se acordă şanse tinerilor”
Tehnicianul lusitan a fost şocat de scandalurile legate de arbitraj

nă a echipei aflate pe locul 3 în
Liga I. Astăzi, de la ora 20, ProTV
transmite prima semifinală a Cu-
pei României, Rapid – FC Vaslui.
Mâine, de la aceeaşi oră se va dis-
puta a doua semifinală, Dinamo –
Gaz Metan Mediaş, ambele jocuri
fiind în două manşe.

Gigi Becali are un nou secund:
Ilie Stan, înlocuit de Stoichiţă

După două mec iuri în c are
Steaua nu a marcat şi a obţinut doar
un punct, contra unor echipe ac-
cesibile, antrenorul Ilie Stan a fost
demis de Gigi Becali, postul fiind

preluat de Mihai Stoichiţă, până în
vară. „Când nu mai merge maşi-
năria, trebuie să bag vaselină. A
venit Ilie Stan, i-am dat banii, ne-
am despărţit prieteneşte. Acum mă
bat numai cu CFR la titlu. Antre-

nor va fi Mihai Stoichiţă, iar Mihai
Teja secund. Despre Dinu Gheor-
ghe nu mai ştiu nimic, nu mi-a mai
răspuns la telefon, deşi m-am în-
ţeles cu el”, a declarat ieri Gigi Be-
cali. Liderul CFR Cluj a avut parte
de un meci amical, c ampioana
Oţelul neopunând rezistenţă,  în
special în faţa şuturilor lui Gabi
Mureşan, autorul unei duble care
a pus cinci puncte între CFR şi
Dinamo. Ceahlăul a învins Petrolul
şi a spus din nou pe tapet posibili-
tatea înlocuirii lui Vivi Răchită, în
timp ce concitadina Petrolului, As-
tra, este aproape de a-l instala pe
Ionuţ Badea ca „principal”. Statis-

tica etapei a 23-a, prezentată pe
site-ul FRF, se prezintă astfel: Al
100-lea meci în Liga I  pentru
Ferfelea de la Sportul şi al 50-lea
pentru Szukala, Adailton şi Fir-
ţulescu. Două debuturi pe prima
noastră scenă fotbalistică: Rareş
Enceanu (FC Braşov) şi Patrick
Osiako (Petrolul). Pandurii Târ-
gu Jiu a înscris golul 200 în Liga
I prin ivorianul Ousmane Vieira.
Încă un loc urcat în ierarhia all-
time pentru SC Vaslui, care a
ajuns pe a 32-a poziţie, depăşind
pe fostul CS Târgovişte. Ultima
oară când Rapid a suferit trei
înfrângeri consecutive a fost în
ediţia 2009/2010, între etapele
22-24 (trei de 0-1 cu SC Astra

Ploieşti, SC Vaslui şi FC Universi-
tatea Craiova). Meciul 100 în Li-
ga I pentru arbitrul arădean Ovidiu
Haţegan. Au debutat, pe de altă par-
te, arbitrul Iulian Dima (Bucureşti)
şi asistentul Alexandru Cerei (Cluj).


