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S-a aprobat Strategia
de privatizare a celor
trei filiale de
distribuţie ale
Electrica

PD-L: Pleacă
Frunzăverde,
rămâne Lăzăroiu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Doctorul, în loc să-l taie pe Popes-
cu, l-a jupuit.
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Victor Pârlac,
un artist...
pastelat

actualitate / 5

Schimbare bruscă de situaţie în ceea
ce priveşte admiterea la facultate.  Un
ordin de ministru apărut în 13 martie
a.c. în Monitorul Oficial, privind cadrul
de organizare şi desfăşurare a admite-
rii în anul şcolar 2012-2013, stabileşte
că universităţile organizează examene
pentru admiterea la fiecare program de
studii şi ciclu de studii superioare. Cri-
teriile de admitere au fost dezbătute,
ieri, şi cu decanii facultăţilor craiovene
în cadrul Consiliului de Administraţie
al Universităţii.
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Un copil de 9 ani a murit din cauza lor!

Medici trimişi în judecată
pentru ucidere din culpă
Doi medici de la Spitalul Judeţean Slatina au fost trimişi în judecată de procuro-

rii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova pentru ucidere din culpă. În
urma cercetărilor efectuate, procurorii îi acuză pe cei doi că, din cauza modului
necorespunzător în care au acţionat, un copil de 9 ani, internat în unitatea medicală
din Slatina, şi-a pierdut viaţa. Totul s-a petrecut în mai 2010, iar scandalul uriaş
stârnit de comportamentul celor doi medici s-a lăsat cu demiterea conducerii spi-
talului. Familia copilului decedat cere medicilor despăgubiri materiale şi daune
morale în valoare de peste 100.000 de lei. eveniment / 4

Mihai Fifor şi
Olguţa Vasilescu,
împreună în lupta
electorală

Preşedintele PSD Craiova,
Mihai Fifor, şi candidatul USL la Pri-
măria Craiova, Olguţa Vasilescu, au
ieşit, ieri, pentru prima dată împre-
ună, într-o conferinţă de presă, în
care au abordat probleme de inte-
res local, dar şi naţional. Olguţa
Vasilescu a anunţat că a solicitat
primarului Antonie Solomon infor-
maţii cu situaţia străzilor care figu-
rează în evidenţe ca fiind asfaltate,
dar care în realitatea nu sunt, iar
Mihai Fifor a abordat câteva sub-
iecte legate de şedinţa Consiliului
Local Craiova care are loc astăzi.

Pasajele
lui Solomon
se făcură trei
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Plecarea, în prag de alegeri, a prim-vice-
preºedintelui Sorin Frunzãverde la PNL, aruncã
în aer PDL, democrat-liberalii luând în calcul
convocarea unui congres extraordinar, în care
Emil Boc sã fie înlãturat de la ºefia partidului,
pe fondul nemulþumirilor tot mai accentuate
din teritoriu. Mai mulþi lideri ai PDL, în frunte
cu preºedintele Senatului, Vasile Blaga, s-au
întâlnit, marþi seara, într-o ºedinþã restrânsã
de urgenþã, pentru a decide paºii de urmat dupã
mutarea-surprizã a lui Frunzãverde, acest lu-
cru fiind considerat semnalul unor dezertãri
masive din tabãra PDL. ªi asta pentru cã anun-
þul prim-vicepreºedintelui a coincis ºi cu de-
misia din partid a ºefului organizaþiei PDL Olt,
primarul Slatinei, Darius Vâlcov, noteazã „Gân-
dul”. PDL Olt este, alãturi de organizaþia de
Caraº Severin, unul dintre fiefurile cele mai
puternice ale partidului. În aceste condiþii, so-
luþia la cald luatã în calcul este organizarea unui
congres extraordinar în care echipa lui Emil
Boc sã fie înlãturatã, iar la conducere sã fie
instalat, cel mai probabil, Vasile Blaga, consi-
derat singurul care mai poate sã mobilizeze
partidul. Momentul unei astfel de miºcãri este,
însã, în discuþie, o parte dintre democrat-libe-
rali pledând pentru un „blitzkrieg”, alþii, însã,
dorind o amânare pânã dupã locale, timpul rã-
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mas fiind foarte scurt. Chiar ºi în aceastã a
doua variantã, pedeliºtii vor ca la comanda
partidului sã se instaleze o „echipã de forþã”,
în coordonarea lui Blaga, care sã dirijeze cam-
pania electoralã, urmând ca dupã locale sã se
oficializeze, prin congres, o nouã conducere.
Tot mai mulþi lideri PDL recunosc cã tensiu-
nea în partid este din ce în ce mai mare, pe
fondul nemulþumirilor crescânde din terito-
riu, unde primarii fac presiuni pentru aloca-
rea de fonduri, în condiþiile în care acestea
au fost promise de mult timp, dar
nu au mai venit.

Pe de altã parte, liderii Elena Udrea
ºi Anca Boagiu acuzã USL cã lansea-
zã „intoxicãri” despre posibila lor ple-
care din partid, ele precizând cã nu
doresc sã pãrãseascã PDL ºi cã at-
mosfera în partid este liniºtitã, iar
toatã lumea este concentratã pe pre-
gãtirea campaniei electorale pentru
locale. „Dezmint categoric zvonurile
apãrute în presã privind o plecare a
mea din PDL. Sunt simple jocuri fã-
cute de USL. Partidul este unit ºi de-
cis sã câºtige urmãtoarele douã serii
de alegeri la care va participa. ªi sunt
convinsã cã ne vom atinge þinta”,

susþine Udrea, potrivit unui comunicat remis
agenþiei Mediafax. La rândul ei, Boagiu acuzã
„intoxicãri ale USL”: „Informaþiile privind o
posibilã plecare a mea din PDL sunt intoxicãri
ale USL. Nu s-a pus ºi nici nu se va pune pro-
blema plecãrii mele din partid. Atmosfera în
partid este liniºtitã, toatã lumea este foarte con-
centratã pe pregãtirea campaniei electorale pri-
vind alegerile locale”. Precizãrile survin unor
informaþii apãrute în presa centralã, marþi sea-
rã, privind plecarea celor douã din PDL.

Marian Sârbu,
noul preºedinte
al Comisiei
de Supraveghere
a Pensiilor Private

Preºedintele UNPR, Marian Sârbu,
a primit, marþi, votul Parlamentului
pentru funcþia de preºedinte al Consi-
liului Comisiei de Supraveghere a Sis-
temului de Pensii Private, iar Ion Giu-
rescu a fost votat ca vicepreºedinte al
instituþiei. Marian Sârbu a întrunit 229
de voturi pentru ºi un vot împotrivã, iar
Giurescu 228 de voturi pentru ºi douã
voturi împotrivã. Votul a fost exercitat
în plen comun, pe buletine. Liderul so-
cial-democrat, Victor Ponta, a decla-
rat, marþi, cã dupã nominalizarea pre-
ºedintelui UNPR, Marian Sârbu, la con-
ducerea CSSPP, a devenit clar motivul
plecãrii acestuia din PSD.
Legea lustraþiei,
declaratã
neconstituþionalã
de CCR

Curtea Constituþionalã a decis cã
Legea lustraþiei, care impune restric-
þii ale unor drepturi pentru o perioa-
dã de cinci ani persoanelor care au
ocupat diverse funcþii în regimul co-
munist, este neconstituþionalã, admi-
þând, astfel, sesizarea Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie. În aceastã sesizare,
ÎCCJ preciza cã legea, în forma adop-
tatã de Parlament dupã pronunþarea
deciziei Curþii Constituþionale din 7
iunie 2010, instituie o sancþiune co-
lectivã, bazatã pe o formã de rãspun-
dere colectivã ºi pe o culpabilizare ge-
nericã, globalã, a categoriei profesio-
nale a procurorilor. De asemenea, în
dezacord cu considerentul cuprins în
decizia CCR - potrivit cãruia lustraþia
este permisã exclusiv cu privire la per-
soanele care „au luat parte efectiv la
grave încãlcãri ale drepturilor ºi li-
bertãþilor omului” - legea sancþionea-
zã toate persoanele care au deþinut
funcþia de procuror, inclusiv pe acelea
care, în exercitarea funcþiei de procu-
ror, nu au luat parte în întreaga lor
carierã profesionalã la încãlcãri ale
drepturilor ºi libertãþilor omului.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
reþine, în motivarea deciziei prin
care a dispus arestarea în lipsã a
deputatului Mihail Boldea, preme-
ditarea cu care acesta a pãrãsit Ro-
mânia, arãtând cã a fost ajutat de
un ºofer, în prezenþa cãruia se inte-
resa de þãri precum Kenya sau So-
malia, ce nu au acord de extrãdare
cu România. „Modul în care incul-
patul Mihail Boldea l-a abordat pe
martorul Adrian Azoiþei, faptul cã i-
a propus sã-l transporte în afara
teritoriului României, cã inculpatul
avea asupra sa douã paºapoarte, cã
a vrut sã se asigure cã ºi martorul -
ºofer avea asupra sa paºaportul,

„Ne este fricã ºi sã vorbim la
telefon, nemaivorbind cã ne pu-
nem problema dacã ambiental nu
suntem ascultaþi de aproape toa-
tã lumea. Nu mã refer la presã”,
a spus Sorin Frunzãverde. Între-
bat ce a vrut sã spunã, fostul
prim-vicepreºedinte PDL a rãs-
puns: „ªtiu anumite lucruri, care
mi s-au întâmplat personal. Am
sã vã povestesc mai pe larg altã-
datã, nu acum”. Acesta a înce-
put conferinþa de presã amintind
declaraþia sa din 24 noiembrie
2010, referitoare la provocãrile
PDL, când spunea cã principala
preocupare nu o reprezintã ale-
gerile interne din formaþiunea de-
mocrat-liberalã, ci „haosul” din
administraþie, „vrajba politicã” ºi
„statul poliþienesc, care sufocã,
economic, orice comunitate” ºi
care este principala cauzã a sã-
rãcirii populaþiei. „Am spus acest
lucru de 46 de ori: de 45 de ori

În replicã la declaraþiile lui Frun-
zãverde, preºedintele PDL, Emil Boc,
a spus, tot într-o conferinþã de pre-
sã, cã acesta „a abandonat ºi a trã-
dat douã crezuri scrise ºi nescrise
ale pedeliºtilor adevãraþi. Primul este
chiar în imnul partidului ºi spune:
«Vântul bate, apa trece, pietrele rã-
mân»”. Pe de altã parte, Boc a susþi-
nut cã „PDL este ºi rãmâne unit, îºi
va atinge obiectivele de la alegerile
locale ºi parlamentare ºi îºi va conti-
nua guvernarea dupã 2012, alãturi
de actualii parteneri. Acest partid a
avut tãria sã treacã România prin
crizã”, ºi, drept urmare, „nu mai
depinde de mult de o persoanã sau

Frunzãverde vorbeºte de „stat poliþienesc”
ºi „haos” în administraþie, Boc îi rãspunde cã
a trãdat crezurile „scrise ºi nescrise” ale PDL

în campaniile interne ºi a patru-
zeciºiºasea oarã la Convenþia par-
tidului”, a explicat Frunzãverde.
Preºedintele CJ Caraº-Severin a
precizat cã nu a discutat cu alþi
colegi despre eventuala plecare a
acestora din PDL, dar „este po-
sibil ca un numãr de lideri ai PDL
sã considere firesc ceea ce am
fãcut ºi sã mã urmeze. Dar nu
mi-am propus un asemenea
scop”. Frunzãverde a spus cã nu
a avut nici o convorbire cu Tra-
ian Bãsescu ºi Emil Boc legat de
decizia sa, ci doar cu premierul
Mihai Rãzvan Ungureanu, cãruia
i-a spus cã nu va încerca sã de-
stabilizeze guvernarea pe care
acesta o exercitã. Totodatã, fos-
tul lider democrat-liberal a recu-
noscut cã a avut discuþii în inte-
riorul partidului ºi cã „un numãr
important de lideri PDL au încer-
cat sã mã convingã sã nu am
aceastã abordare”.

Sorin Frunzãverde a declarat ieri, într-o conferinþã
de presã organizatã pentru a explica motivele care l-
au determinat sã plece din PDL ºi sã se înscrie la
PNL, unde va ocupa postul de vicepreºedinte la nivel
naþional ºi va deveni candidatul USL la preºedinþia
Consiliului Judeþean Caraº-Severin, cã România este
„un stat poliþienesc”. Drept rãspuns, liderul PDL,
Emil Boc, l-a acuzat de trãdare, transmiþându-i cã
„un pedelist adevãrat nu îºi vinde sufletul”.

Blaga, Berceanu ºi Videanu
sunt „PDL-ul adevãrat”

de persoane”. Amintindu-ºi de câþi-
va din greii PDL, daþi la o parte la
ultimele alegeri, din conducerea par-
tidului ºi, apoi, din Guvern, Boc a
spus cã Radu Berceanu, Adriean Vi-
deanu, Vasile Blaga ºi Cezar Preda
sunt oameni care au fost întotdeau-
na alãturi de partid, „sunt PDL-ul
adevãrat, nu au fost niciodatã puºi
deoparte sau în alte locuri”. La con-
ferinþa de ieri, preºedintele PDL a
recunoscut, totuºi, ºi o greºealã pe
care a fãcut-o: „Am greºit atunci
când am acceptat, la Congres (n.r.
– Convenþia Naþionalã din 14 mai
2011), ca Sorin Frunzãverde sã facã
parte din conducerea de vârf a PDL”.

ÎCCJ îl acuzã pe deputatul Boldea
de premeditarea pãrãsirii României

faptul cã, înainte de a pleca din þarã,
era preocupat, supãrat, vorbea per-
manent la telefon, cã a folosit car-
tele telefonice cumpãrate de pe te-
ritoriul þãrilor tranzitate ºi cã, în dis-
cuþiile telefonice pe care acesta le-a
purtat cu interlocutorii sãi, vorbea
despre þãri precum Kenya ºi Soma-
lia, care nu au acord de extrãdare
cu România, dovedesc intenþia in-
culpatului de a se sustrage urmãri-
rii penale, aflatã în curs de desfã-
ºurare, ºi despre care s-a fãcut do-
vada cã inculpatul o cunoºtea”, no-
teazã instanþa supremã în motiva-
rea arestãrii lui Boldea, document
obþinut de agenþia Mediafax.
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“Bulgăroaicele”, verificate în trafic
Poliţiştii Biroului Rutier Craiova

împreună cu reprezentanţi ai Regis-
trului Auto Român (RAR) – Filiala
Dolj au organizat, ieri, în Craiova,
o acţiune de amploare pentru veri-
ficarea legalităţii documentelor au-
tovehiculelor înmatriculate în alte
state, precum şi a stării tehnice a
acestora. Postaţi pe principalele ar-
tere de c irc ulaţie din munic ipiu,
poliţiştii au tras  pe dreapta toate
“bulgăroaicele” şi “englezoaicele”,
fiind verificate, în total, 215 auto-
vehicule şi legitimate 237 de per-
soane, 34 dintre acestea fiind testa-

te cu etilotestul. Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, agenţii de poliţie rutieră au aplicat 75 de
sancţiuni contravenţionale (51 dintre ele conducătorilor unor autoturisme înmatriculate în
alte state), în valoare totală de 8.470 de lei, şi au reţinut în vederea remedierii defecţiunilor
tehnice constatate 7 certificate de înmatriculare. CARMEN ZUICAN

Cum puteţi scăpa de aparatele
defecte din case

Craiovenii care au început curăţenia prin
apartamente sau gospodării pot să scape
de obiecte electronic e defec te şi volumi-
noase.  În zilele de 30 ş i 31 martie, S.C.
Salubritate Craiova S.R.L împreună cu f ir-

me autorizate  organizează o campanie de
colectare a deşeurilor elec tric e şi electro-
nice după următorul program: între orele
8.00 şi 10.00 – deţinătorii de DEE-uri c are
locuiesc la bloc le vor depozita lângă plat-
formele gospodăreşti, iar cei c are locuiesc
la casă le vor depozita în faţa porţii. După
ora 10.00, va avea loc colectarea şi trans-
portul deşeurilor  către c entrele de colec-
tare. La numărul de telefon 0251/422.733
(dispec eratul S.C.  Salubritate Craiova
S.R.L.) vor f i preluate apelurile vârs tnic i-
lor şi ale persoanelor c u probleme de să-
nătate, care nu se pot deplasa în vederea
depunerii deşeurilor voluminoase la punc-
tele mai sus menţionate.

LAURA MOŢÎRLICHE

Primarul Antonie Solomon a
mai deschis, ieri, un şantier, al
patrulea din setul de şase străzi
care se reabilitează pe bani euro-

peni. Pe când se afla pe strada
„Amaradia”, c are a început să fie
şi ea reabilitată, primarul a spus
că are de făcut un anunţ în pre-
mieră. “Vă spun în premieră că
mâine (n.r. – astăzi, ) ne vom în-
tâlni cu proiectanţii de la Search
Corporation ca să găsim o solu-
ţie.  Ori fac em o supratraversare
din Gării înspre pasajul subteran
ori o supratraversare peste bule-
vardul „Carol”. Deci, să mai fa-
cem un pasaj”, a declarat Solo-
mon.  Fără a mai aştepta să fie în-
trebat cum a luat această decizie,
primarul a explicat c ă s-a gândit
să mai construiască un pasaj, al
treilea, pentru că îi mai rămân bani
de la construcţia celui subteran.
“Sunt convins că preţurile c are se
vor da la licitaţie vor f i destul de
mic i şi vor rămâne bani pentru
încă unul.  Şi atunci chiar poţi să
spui că am fluidizat circulaţia în
zonă”, a mai spus acesta.

Pe când se afla la deschiderea lucrări-
lor de execuţie pe strada “Amaradia”, pri-
marul Antonie Solomon a anunţat, în pre-
mieră, că intenţionează să continue moda
pasajelor în Craiova. Cele două pasaje,

cel suprateran de la kilometrul zero şi cel
subteran de sub strada “Arieş”, vor fi
completate cu al treilea, care se va con-
strui peste Calea Bucureşti, la intersecţia
de la Universitate.

Două variante sunt în studiu
Fiind un proiect cu totul nou,

primarul a spus că nu are, deocam-

dată, mai multe date de detaliu re-
feritoare la execuţia lui. «Voi dis-
cuta joi cu proiectanţii. Ori traver-
sează Calea Bucureşti şi intră în

„Arieş” la pasajul subteran, ori se
pleacă din pasajul suprateran şi tra-
versează bulevardul „Carol” spre
piaţă. Şi o să fie linişte în Craiova.
Asta e dorinţa mea şi, repet, solu-
ţiile financiare sunt găsite», a in-
sistat acesta. Potrivit lui Solomon,
banii pentru construcţie ar veni
dintr-o economie de la pasajul sub-
teran, care este proiectat să treacă
pe sub s trada “Arieş”.  Partea
proastă este că exec uţia acestui
pasaj subteran încă întârzie. Solo-
mon a spus, ieri, că Primăria este
obligată să reia licitaţia, după ce o
firmă a contestat procedurile la
Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor (CNSC). “Trebuie
reevaluată licitaţia, dar până la urmă
sperăm să terminăm mai repede cu
pasajul acesta, în luna iunie să fie
gata de începerea şantierului”, a
declarat edilul-şef.
Pasajul suprateran
înaintează lent

Până una, alta, avem tot un sin-
gur pasaj, cel de la kilometrul zero

al Craiovei. Nici acesta însă nu a
ajuns  cu graficul la zi. În c iuda
asigurărilor date de constructori,
autorităţile locale au fost nevoite
să înceapă,  ieri, reabilitarea s tră-

zii “Amaradia” fără ca traficul să
fie posibil pe sub scheletul său. “La
kilometrul zero, traficul e tot blo-
cat. Deocamdată, nu se poate tre-
ce pe sub pasaj pentru că sunt niş-
te lucrări cărora nu ai ce să le faci.
De asta spuneam c ă nu se poate
recupera nici măcar o zi. Trebu-
ie să stai trei săptămâni ca beto-
nul să se usuce, nu ne jucăm, f i-
indcă această investiţie are o du-
rată de viaţă de 100 de ani şi nu
trebuie să apară nu ştiu c e cră-
pături prin beton. Este o arteră
foarte importantă ş i nu trebuie să
ne batem joc,  trebuie să o fac em
ca la carte”,  a mai spus  primarul
Craiovei,  amintindu-şi de terme-
nul pe care SCT Buc ureş ti şi Er-
pia Craiova l-a avansat la ultima
sa vizită pe şantier.
Şantier şi pe strada “Amaradia”

Un lucru e însă sigur: craiovenii

nu se pot plânge că în oraşul lor
nu se lucrează. La puzderia de şan-
tiere care sunt deschise în acest
moment în Bănie, de ieri s-a mai
adăugat încă unul. E vorba de

reabilitarea străzii “Amaradia”, o
investiţie de circa 7 milioane de lei,
cu tot cu TVA. “Durata execuţiei,
aşa cum scrie în proiect, este de
aproape patru luni, enorm de mult.
Eu c red că un termen rezonabil
pentru a dispărea disconfortul din
zonă ar fi de 45-50 de zile. Şi o să
îi rog pe c ei care reabilitează
această stradă să trimită mai mul-
tă forţă de muncă, mai multe uti-
laje, astfel ca, în maximum o lună
şi jumătate, să fie dată în circ ula-
ţie,  fiindcă este extrem de impor-
tantă”, a declarat primarul. O pro-
blemă tehnic ă s-ar putea ivi din
cauza reţelelor de apă ş i canaliza-
re, care sunt foarte uzate şi care
trebuie să fie înlocuite în totalita-
te de Compania de Apă „Oltenia”,
acest lucru putând să încetineas-
că r itmul lucrărilor.

LAURA MOŢÎRLICHE

Pasajele lui Solomon
se făcură trei
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Procurorii Secþiei de urmãrire
penalã din cadrul Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova

au dispus trimiterea în judecatã,
în stare de libertate, a inculpaþilor
Paul Iancu ºi Mircea Tusciuc sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
ucidere din culpã, faptã petrecu-
tã în mai 2010, care a târât Spita-
lul din Slatina, unde lucrau cei doi,
într-un imens scandal.

Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurori la finalizarea cerce-
tãrilor, Paul Iancu, în calitate de
medic de gardã – medic primar
ortoped la Spitalul Judeþean Sla-
tina, pe 23 mai 2010, nu l-a exa-
minat pe Cristian Marian Grigo-
re, în vârstã de 9 ani, ce se pre-

Potrivit unui comunicat de ieri al Agen-
þiei Naþionale de Integritate (ANI), în urma
evaluãrilor demarate în noiembrie 2011,
s-au constatat “indicii referitoare la posibi-
la sãvârºire de Cotigã Despina Mihaela a
infracþiunilor asimilate infracþiunilor de co-
rupþie (…), dar ºi a infracþiunii de conflict
de interese”.

Suspiciunile de fapte de corupþie au apã-
rut, potrivit reprezentanþilor ANI, ca urmare
a faptului cã, în calitate de director al Cen-

Un copil de 9 ani a murit din cauza lor!
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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zentase pentru îngrijiri medicale
cu ambulanþa ºi a stabilit în mod
eronat diagnosticul de „fracturã

ambe oase antebraþ
stâng” în loc de „frac-
turã deschisã ambe oase
antebraþ stâng cu depla-
sare”. Mircea Tus-
ciuc, medic specia-
list primar în ortope-
die ºi chirurgie pedia-
tricã, la aceeaºi uni-
tate sanitarã, nu a
acordat îngrijirile
medicale corespun-
zãtoare minorului pe
perioada internãrii ºi

a decis, în mod inoportun, ex-
ternarea pacientului la trei zile
dupã ce venise în spital, res-
pectiv pe 26 mai 2010. Pãrin-
þii, care au vãzut cã starea
copilului s-a agravat, l-au dus
înapoi la spital, în aceeaºi searã,
iar în dimineaþa urmãtoare medi-
cul Paul Iancu a decis amputa-
rea braþului stâng al copilului,
însã din cauza complicaþiilor in-
tervenite, minorul a decedat pe
27 mai 2010.

“În baza raportului de experti-
zã medico-legalã s-a stabilit cã
decesul minorului s-a produs ur-

mare a modului necorespunzãtor
de stabilire a diagnosticului de
cei doi inculpaþi, acordarea unor
îngrijiri medicale neadecvate, ne-
diagnosticarea în timp util a com-
plicaþiilor tanato-generatoare, a
lipsei de supraveghere atente ºi

corecte a bolnavului la internare
ºi pe perioada internãrii. În sar-
cina celor doi inculpaþi a fost re-
þinutã comiterea infracþiunii de
ucidere din culpã, iar dosarul a
fost înaintat spre soluþionare Ju-
decãtoriei Slatina”, ne-a declarat
procuror Ionel Grigorie, purtã-
torul de cuvânt al Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova.

Conducerea spitalului,
destituitã dupã incident

În mai 2010, managerul Spita-
lului Judeþean de Urgenþã (SJU)
Slatina de la acea vreme, Roxana
Dragomir, declara cã bãiatul de 9
ani a fost adus de pãrinþii sãi la
unitatea medicalã, cu o fracturã la
antebraþul stâng. Trei zile mai târ-
ziu, copilul a fost externat, dupã
ce medicii de la Secþia de Ortope-
die i-au pus o atelã gipsatã. În
aceeaºi searã, bãiatul a fost
adus din nou la spital, în stare
gravã, a fost operat, iar pe 27
mai a suferit o nouã interven-
þie chirurgicalã prin care i s-a
amputat braþul. Copilul a fost
transferat la secþia de terapie
intensivã ºi s-a chemat un eli-
copter SMURD pentru a-l
duce la Bucureºti, însã a mu-
rit în timpul transportului. În
urma acestui caz, ministrul
Sãnãtãþii de la acea vreme,
Cseke Attila, i-a demis din
funcþii pe managerul Spitalu-
lui Judeþean de Urgenþã Slati-
na, Roxana Dragomir ºi pe di-
rectorul medical Alina Chiriac.

Medicii Mircea Tusciuc ºi

Paul Iancu, care s-au ocupat de
copil, au fost destituiþi de noua con-
ducere a spitalului din Slatina, la
sfârºitul lunii iulie 2010. Mircea
Tusciuc a atacat în instanþã deci-
zia de concediere, magistraþii Tri-
bunalului Olt dându-i câºtig de ca-
uzã, iar în iunie 2011, judecãtorii
Curþii de Apel Craiova au decis cã
Tusciuc îºi poate prelua postul,
dupã ce au respins recursul spita-
lului Slatina.

Reprezentanþii Agenþiei Naþionale de Integritate au anunþat cã
Despina Mihaela Cotigã, director în cadrul Centrului Regional de
Formare Profesionalã a Adulþilor (CRFPA) Dolj, este suspectatã
de conflict de interese ºi fapte de corupþie, motiv pentru care
s-a dispus sesizarea organelor judiciare în cauzã pentru efectua-
rea cercetãrilor. Cel puþin deocamdatã însã, nici la Serviciul
Teritorial Craiova al DNA, nici la Parchetul de pe lângã Curtea
de Apel Craiova nu a fost înregistratã vreo sesizare cu privire la
infracþiunile pe care le-ar fi comis femeia. Despina Mihaela
Cotigã este soþia fostului director al ITM Dolj, Silviu Cotigã,
trimis în judecatã de DNA Craiova pentru ºantaj.

trului Regional de Formare Profesionalã a
Adulþilor (CRFPA) Dolj, femeia a semnat
douã contracte ºi un act adiþional, în valoare
totalã de 527.202 lei, în cadrul Proiectelor
“Informare, consiliere, orientare ºi formare
profesionalã pentru egalitatea de ºanse –
INFOCOP” ºi “Femei competente – femei
active pe piaþa muncii”, în care avea ºi cali-
tatea de manager de proiect.

Cât priveºte conflictul de interese, Despi-
na Mihaela Cotigã, tot în calitate de director

la CRFPA Dolj, a încheiat un nu-
mãr de 28 contracte ºi un act adi-
þional, în valoare totalã de
425.703 lei, între unitatea în care
lucra ºi S.C. Pelendava S.A.,
Asociaþia de Consultanþã ºi
Consiliere Economico-Socialã
Oltenia (ACCES) ºi Cabinetul
de avocaturã “Albu Mihaela
Cristina”, în condiþiile în care,
în aceeaºi perioadã, existau contracte de
prestãri servicii între entitãþile menþionate ºi
Adrian Silviu Cotigã ºi Viorel Silviu Cotigã,
fiul, respectiv soþul Mihaelei Cotigã.

Despina Mihaela Cotigã a fost numitã în
funcþia de director în cadrul Centrului Regio-
nal de Formare Profesionalã Dolj pe 20 mai
2008. În anul 2009, aceasta le-a semnat certi-
ficatele de absolvire în calificarea “formator
de formatori” atât soþului, cât ºi fiului sãu.

Reprezentanþii ANI mai precizeazã în co-
municat cã s-a dispus sesizarea organelor
judiciare competente, însã nici la Serviciul
Teritorial Craiova al DNA, nici la Parchetul

de pe lângã Curtea de Apel Craiova nu au
ajuns nici un fel de documente cu privire la
faptele descoperite în urma evaluãrii.

De altfel, ºi soþul Mihaelei Cotigã, Viorel
Silviu Cotigã, fost director al Inspectoratu-
lui Teritorial de Muncã (ITM) Dolj, a fost
trimis în judecatã de procurorii craioveni din
cadrul DNA pentru comiterea infracþiunii de
ºantaj. Judecãtoria Craiova l-a condamnat
la trei ani cu suspendare, iar la Tribunalul
Dolj pedeapsa i-a fost redusã la un an de
închisoare cu suspendare. Procurorii DNA
Craiova au formulat recurs, care se judecã
acum la Curtea de Apel Craiova.
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Olguþa Vasilescu anunþa, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, cã
în vizitele ei prin cartierele cra-
iovene periferice a gãsit foarte
multe strãzi neasfaltate, despre
care craiovenii au spus cã, din
informaþiile lor, figureazã în evi-
denþele Primãriei Craiova ca fi-
ind asfaltate. Drept urmare,
marþi, 27 martie a.c., aceasta a
solicitat Primãriei Craiova, în
baza Legii nr. 544/2011 privind
accesul la informaþiile de inte-
res public, o situaþie a acestor
strãzi.

“Ieri (n.r. – marþi, 27 martie
a.c.) am fãcut o solicitare pe
adresa primarului Craiovei, An-
tonie Solomon, în baza Legii nr.
544/2011 privind accesul la in-

Preºedintele PSD Craiova,
Mihai Fifor, ºi candidatul USL la
Primãria Craiova, Olguþa Vasi-
lescu, au ieºit, ieri, pentru prima
datã împreunã, într-o conferinþã
de presã, în care au abordat pro-
bleme de interes local, dar ºi na-
þional. Olguþa Vasilescu a anun-

þat cã a solicitat primarului An-
tonie Solomon informaþii cu si-
tuaþia strãzilor care figureazã în
evidenþe ca fiind asfaltate, dar
care în realitate nu sunt, iar
Mihai Fifor a abordat câteva sub-
iecte legate de ºedinþa Consiliului
Local Craiova care are loc astãzi.

formaþiile de interes public. Asta
dupã ce am constatat în nenu-
mãrate cartiere prin care am fost
cã existã foarte multe strãzi
neasfaltate despre care locuito-
rii din zonã ne-au spus cã s-au
interesat la Primãrie ºi cã figu-
reazã în evidenþã ca fiind asfal-
tate. În aceste condiþii, am de-
pus o cerere pe adresa domnu-
lui primar, sã ºtim cu exactitate
care sunt toate strãzile, asta în-
semnând segmente de strãzi,
cãi, alei, care figureazã în evi-
denþele Primãriei ca fiind asfal-
tate. În 30 de zile trebuie sã
avem rãspuns la aceastã solici-
tare a noastrã”, a declarat Olgu-
þa Vasilescu. De altfel, una din
temele de campanie electoralã ale

candidatului la funcþia de primar,
Olguþa Vasilescu, este chiar sta-
rea cartierelor craiovene.
„Toate CET-urile au fost modernizate

în þarã pe fonduri europene”
Candidatul USL la Primãria

Craiova, Olguþa Vasilescu, a vor-
bit ºi despre privatizãri, consi-
derând cã acestea sunt ultimele
tunuri ale actualei puteri. Aceas-
ta a dat exemplu Complexului
Energetic Oltenia, din care face
parte ºi CET Craiova. „Au anun-
þat cã vor privatiza foarte multe
centrale termice ºi tot ceea ce
înseamnã domeniul energiei. ªi
Complexul Energetic Oltenia
este pe lista lor de privatizare,
CET-ul din Craiova, care asigu-
rã 90% din energia termicã a
Craiovei aflându-se în acest
complex. Eu, dacã aº fi fost pri-
mar, l-aº fi cerut în subordinea
Consiliului Local. Vreau sã vã
spun cã toate CET-urile din þarã,
cu excepþia Constanþei, Craiovei
ºi Bucureºtiului, sunt în subor-
dinea consiliilor locale. Dacã am
fi avut CET-ul la Craiova, am fi
putut sã accesãm fonduri euro-
pene pe Axa Mediu. Pentru cã
doar sursa primarã poate acce-
sa fonduri europene. Astfel am
fi putut sã reducem poluarea, dar
am fi avut ºi un control direct
asupra preþului de producþie,
ceea ce ne intereseazã foarte
mult având în vedere facturile

mari la întreþinere, în condiþiile
în care se produce aproximativ
92% energie electricã ºi 8% ener-
gie termicã. Toate CET-urile
au fost modernizate în þarã pe
fonduri europene”, a mai decla-
rat Olguþa Vasilescu.
„ªtia cã nu o sã treacã niciodatã
cu aceste organigrame de votul

Consiliului Local”
Mihai Fifor, preºedintele PSD

Craiova, ºi-a exprimat speranþa
cã la ºedinþa Consiliului Local
Craiova de astãzi sã participe ºi
primarul Antonie Solomon, pen-
tru ca aleºii locali social-demo-
craþi sã poatã face interpelãri.
Acesta a mai afirmat cã ºedinþa
se anunþã una uºoarã, þinând
cont cã de pe ordinea de zi au
fost retrase proiectele cu orga-
nigramele unor regii. “La ºedin-
þa de Consiliu Local de mâine
(n.r. – astãzi) sperãm cã va par-
ticipa ºi primarul Antonie Solo-
mon ºi vom putea face interpe-
lãri, ridica probleme pe care ce-
tãþenii Craiovei le au. Este o or-
dine de zi aparent uºoarã, de pe
care s-au retras câteva proiec-
te, mã refer la organigramele a
trei regi. Primarul spune cã le-a
retras pentru cã aºa a vrut dom-
nia sa, dar eu cred cã au fost

retrase pentru cã ºtia clar cã nu
o sã treacã niciodatã cu aceste
organigrame de votul Consiliu-
lui Local”, a spus Mihai Fifor.
„Ne-am temut ca Poliþia Localã
sã nu devinã, la un moment dat,

poliþia edilului-ºef”
Liderul social-democraþilor

craioveni a pus în discuþie un ra-
port privind activitatea Poliþiei
Locale în anul 2011, „o instituþie
care se doreºte vizibilã, vedem cã
are o mediatizare intensã, un nu-
mãr foarte mare de apariþii în
media localã, dar noi ne-am dori-o
mai prezentã pe stradã ºi mai
puþin în presã”. „Este instituþia
de la care aºteptãm sã ne facã sã
ne simþim în siguranþã în oraºul
acesta ºi sã facã ºi altceva decât
sã reprezinte armata primarului.
Am fost secretar de stat în MAI,
ne-am temut ca Poliþia Localã sã
nu devinã, la un moment dat, po-
liþia edilului-ºef. Am parcurs cu
interes raportul privind activita-
te desfãºuratã de Poliþia Localã,
sunt tot felul de date statistice.
Pentru mine, ca cetãþean, rãmâ-
ne aceeaºi întrebare: ce face Po-
liþia Localã în afarã de a sta pe
trotuar ºi a face poze?”, a mai
spus Mihai Fifor.

MARIN TURCITU

ªapte angajaþi din cadrul Ser-
viciului Public Comunitar pen-
tru Eliberarea ºi Evidenþa Pa-
ºapoartelor Simple Dolj ºi ai
Serviciul  Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
ºi Înmatriculare a Vehiculelor
Dolj, din subordinea Instituþiei
Prefectului de Dolj, au fost
avansaþi în grad, ca urmare a
ordinului ministrului Adminis-
traþiei ºi Internelor, Gabriel
Berca. Astfel, la Serviciul Pa-
ºapoarte, agenþii de poliþie Bog-
dan Radu Bãloi, Mircea Ionuþ
ªchiopu, Luis Cosmin Matei ºi
Costel Rãducan au fost avan-
saþi la gradul de agenþi princi-
pali de poliþie. Totodatã, in-
spectorul de poliþie Alin Vasi-

Avansãri în grad la Serviciile
Permise, Paºapoarte ºi IPJ Dolj

lescu a devenit inspector prin-
cipal de poliþie, în timp ce co-
misarul Nelu Marinoea a fost
avansat la gradul de comisar-
ºef de poliþie. De asemenea, din
cadrul Serviciului Permise, co-
misarul Maria Vasile a devenit
comisar-ºef.

“Celor ºapte angajaþi le-am
transmis felicitãri pentru avan-
sarea în grad ºi, nu în ultimul
rând, le-am reamintit cine sunt
ºi de ce sunt acolo, la Servi-
ciile publice. Nici unul dintre
dumnealor nu trebuie sã uite
niciodatã care le este menirea.
Sunt funcþionari publici, care
deservesc populaþia judeþului
Dolj cu maximum de seriozi-
tate ºi, în acelaºi timp, am vrut

sã le reamintesc ºi cã sunt in-
stituþii tot ale statului care þin
aproape în permanenþã”, a de-
clarat Nicolae Giugea, prefec-
tul judeþului Dolj, care a apre-
ciat cã la nivelul judeþului Dolj
nu au existat situaþii deosebite
care sã vizeze cele douã servi-
cii din subordine. “Am în per-
manenþã un dialog cu tot ceea
ce înseamnã personalul aces-
tor Servicii ºi cu cel din Pre-
fecturã. Vreau sã dãm dovadã
în continuare de seriozitate
maximã, de profesionalism ºi
conºtiinciozitate ºi, nu în ulti-
mul rând, de respect pentru
cetãþean”, a adãugat prefectul
judeþului.

ªi la Inspectoratul de Poli-

þie al Judeþului (IPJ) Dolj au
avut loc avansãri în grad, sãp-
tãmâna trecutã, de Ziua Poli-
þiei Române. Astfel, doi ofiþeri
ºi trei agenþi din cadrul IPJ
Dolj au fost avansaþi în gra-

dul profesional urmãtor înain-
tea expirãrii stagiului minim,
iar la termen au fost înaintaþi
în grad 64 de ofiþeri ºi 218
agenþi.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Guvernul  a adoptat hotãrârea
pentru aprobarea strategiei de
privatizare a filialelor de distri-
buþie S.C. Electrica S.A., “Elec-
trica Distribuþie Transilvania
Sud”, „Electrica Distribuþie
Transilvania Nord” ºi „Electri-
ca Distribuþie Muntenia Nord”.
Principalele prevederi ale aces-
tui act normativ se referã, pe de
o parte, la implementarea stra-
tegiei de privatizare în cadrul
cãreia va fi oferit spre subscrie-
re investitorilor un pachet de
acþiuni de 15% din capitalul so-
cial al fiecãreia dintre cele trei
societãþi comerciale, filiale ale
S.C. Electrica S.A., iar pe de altã
parte, la implicarea M.E.C.M.A.
prin Oficiul Participaþiilor Statu-
lui ºi Privatizãrii în Industrie
(O.P.S.P.I.), în calitate de acþio-
nar ºi instituþie publicã ce man-
dateazã reprezentanþii statului în
adunarea generalã a acþionarilor
S.C. Electrica S.A., în vederea
aprobãrii procedurii de selectare
a intermediarilor autorizaþi, mo-
dificãrii actelor constitutive ºi
derulãrii tuturor acþiunilor nece-
sare admiterii la tranzacþionare a
acþiunilor societãþilor comerciale
filiale ale S.C. Electrica S.A.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Finanþarea programului de investiþii
Modalitatea de aprobare a pre-

þului acþiunilor, care va fi cel pu-
þin egal cu preþul de ofertã sau
cu preþul de referinþã utilizabil în
cadrul unui mecanism de deter-
minare a preþului de ofertã, me-
canism aprobat de Comisia Naþi-
onalã a Valorilor Mobiliare în con-
diþiile legii, este o altã prevedere a
acestui act normativ. Preþul de
ofertã sau preþul de referinþã al

acþiunilor se aprobã de adunarea
generalã extraordinarã a acþiona-
rilor S.C. Electrica S.A., pe baza
recomandãrilor intermediarului
autorizat. Tranzacþionarea pe Bur-
sã a acestor pachete deþinute de
S.C. Electrica S.A. la filialele sale
de distribuþie va asigura finanþa-
rea programului de investiþii al
S.C. Electrica S.A. Actul norma-
tiv a fost adoptat la propunerea
Ministerului Economiei, Comerþu-
lui ºi Mediului de Afaceri.

Comisia pentru Transport ºi
Turism a votat, ieri, raportul refe-
ritor la viitorul aeroporturilor re-
gionale. Acesta evidenþiazã impor-
tanþa aeroporturilor regionale în
decongestionarea traficului aerian
ºi în dezvoltarea reþelei TEN-T.
Europarlamentarul Marian-Jean
Marinescu a depus trei amenda-
mente.

“Amendamentele pe care le-am
depus au subliniat necesitatea sus-
þinerii financiare a aeroporturilor
regionale, în special cele amplasa-
te în regiuni puþin dezvoltate. Co-
nectarea acestor zone cu alte re-
giuni ar facilita dezvoltarea lor eco-
nomicã”, a precizat vicepreºedin-
tele PPE. Europarlamentarul de-
mocrat-liberal a cerut Comisiei sã
revizuiascã decizia 2012/21/EU
privind aplicarea articolului 6(2)
din Tratatul privind
Funcþionarea Uniunii
Europene, prin care a
fost coborât la
200.000 de pasageri
pe an pragul pânã la
care unui aeroport i se
poate încredinþa un
serviciu de interes
economic general fãrã
obligaþia notificãrii
Comisiei. Aceastã re-

Viitorul aeroporturilor regionale

ducere de la 1 milion de pasageri
limiteazã posibilitãþile de finanþare
publicã a aeroporturilor regionale
mici, cu un trafic de peste 200.000
pasageri pe an.

Cererea deputatului român se ba-
zeazã pe studii care aratã cã un aeroport poate deveni rentabil la un

trafic de peste 500.000 pasageri pe
an. Cele mai importante propuneri
fãcute în acest raport de iniþiativã
sunt noua definiþie datã aeroportu-
rilor regionale, necesitatea transpa-
renþei preþurilor ºi a costurilor su-
plimentare, cât ºi reglementãri co-
mune pentru definirea dimensiuni-
lor ºi greutãþii bagajelor de mânã sau
de calã. Raportul privind “Viitorul
aeroporturilor regionale” va fi vo-
tat în ºedinþa plenarã din mai 2012.

Marian-Jean Marinescu este
vicepreºedinte al grupului PPE
ºi membru al Comisiei pentru

Transport ºi Turism.

Banca Comercialã Românã
(BCR), prin oferta de servicii fi-
nanciare special creatã pentru
pensionari, oferã persoanelor
care opteazã pentru încasarea
pensiei într-un cont BCR cu-
poane de reducere în reþeaua
magazinelor Altex ºi Media Ga-
laxy. Campania se desfãºoarã
pânã pe 12 mai 2012. Aceastã
ofertã este construitã sã susþi-
nã mesajul-umbrelã “Din grijã
pentru dumneavoastrã”, care
însoþeºte comunicarea cãtre
acest segment de clienþi. Cupoa-
nele de reducere vor fi înmâna-
te clienþilor pensionari care
completeazã o cerere de virare
a pensiei în cont curent la BCR ºi o depun în unitãþile BCR. Aces-
te cupoane pot fi folosite atât de clienþii care aleg sã primeascã
pensia în cont la BCR, dar pot fi oferite ºi cadou persoanelor
dragi. Cupoanele de reducere  au valoarea de 150 lei (pentru cum-
pãrãturi de minimum 500 lei în reþeaua magazinelor Altex ºi Me-
dia Galaxy) ºi pot fi folosite pentru cumpãrãturi pânã la data de
31 mai. Peste jumãtate de milion de pensionari lucreazã cu BCR,
iar în 2011 banca a înregistrat o creºtere cu 50% a clienþilor care
au ales sã îºi încaseze pensia la BCR. Pachetul COMOD BCR
este construit pentru a rãspunde nevoilor clienþilor pensionari in-
cluzând produse ºi servicii dedicate.

“Din grijã pentru
dumneavoastrã”

Sub sloganul „Join the best
worldwide“,  timp de cinci zile,
pânã mâine, 30 martie, se va
desfãºura la Messe Dusseldorf
târgul internaþional tehnic
“Wire & Tube“, una dintre
cele mai importante manifes-
tãri expoziþionale din lume în
domeniul industriei siderurgi-
ce. Târgul internaþional, care
are loc din doi în doi ani, este
organizat în douã secþiuni:
“Wire” (cabluri, sârme, pro-
duse din sârmã ºi tehnologii aferente) ºi “Tube” (þevi ºi teh-
nologii aferente). Þara noastrã participã cu stand naþional la
ediþia 2012 a acestui târg, care este un reper mondial în dome-
niul producþiei de sârme, conductori, cabluri ºi þevi, inclusiv
maºini ºi utilaje tehnologice specifice. În pavilionul naþional al
României sunt prezente zece societãþi comerciale din dome-
niu. În total, la ediþia din acest an a “Wire & Tube” vor lua
parte 2.442 de firme din 52 de þãri, numãr care reprezintã un
record de participare. Organizatorii apreciazã cã ediþia din acest
an a târgului “Wire & Tube” va fi vizitatã de peste 120.000 de
oameni de afaceri ºi specialiºti din 90 de þãri ale lumii.

„Wire & Tube” – 2012 

În cadrul târgului de pro-
duse alimentare Alimentaria
2012, desfãºurat la Barcelo-
na pânã astãzi, 29 martie a.c.,
la pavilionul naþional al Româ-
niei a fost organizatã o sesiu-
ne de întâlniri de afaceri sub
egida Ziua României. Într-un
cadru plin de elemente tradi-
þionale româneºti, pe fondul
muzical asigurat de Marius
Mihalache Band ºi Irina Sârbu, au avut loc prezentãri ale
produselor româneºti ale celor 40 de firme participante, ur-
mate de degustãri de produse alimentare ºi vinuri româneºti.
În prezenþa consulului general al României la Barcelona, Cyn-
thia-Carmen Curt, ºi a consilierului economic de la BPCE
Barcelona, Mihai Nicula, oamenii de afaceri prezenþi au avut
oportunitatea de a face schimb de contacte economice cu
omologi din þãrile importatoare, interesaþi de produsele ro-
mâneºti. Evenimentul organizat în pavilionul naþional al Ro-
mâniei s-a bucurat de aprecierea atât a specialiºtilor, cât ºi a
publicului larg, beneficiind de prezenþa a peste 100 de poten-
þiali parteneri pentru firmele romaneºti.

Ziua României în cadrul
Alimentaria 2012
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Prim-vicepre-
şedintele PD-L
Sorin Frunzăver-
de a c onfirmat
ieri, într-o confe-
rinţă de presă,
dec izia sa de a
pleca din partid şi de a candida pentru un
nou mandat de preşedinte al Consiliului Ju-
deţean Caraş-Severin, din partea USL, mai
exact a PNL. Vestea a stârnit o adevărată
furtună la vârful principalului partid de gu-
vernământ, nefiind vorba de un lider oare-
care, ci chiar de acela care a avut o contri-
buţie majoră în trecerea partidului de la stân-
ga la dreapta, din Internaţionala Socialistă la
PPE. Plecarea lui Sorin Frunzăverde, cuplată
cu demisia primarului din Slatina,  Darius
Vâlcov, nu este altceva decât expresia unei
degringolade la vârful PD-L, partid pe care

MIRCEA CANŢĂR

PD-L: Pleacă Frunzăverde,
rămâne Lăzăroiu

liderul său,
Emil Boc ,
nu-l mai poa-
te s tăpâni
după pierde-
rea funcţiei
de premier.

Este greu de spus dacă strigătul de luptă al
pedeliştilor într-un an electoral este altul de-
cât neaoşul „fugiţi, bă!”, dar ceea ce a afir-
mat în conferinţa de presă Sorin Frunză-
verde, politician cu consistenţă, despre ha-
osul administrativ, statul poliţienesc, vrajba
politică, întreţinută prin discreditarea adver-
sarilor, au sunat neliniştitor, ca semnale ale
unui regres al procedurilor  democratice.
Sorin Frunzăverde era singurul politician din
echipa lui Vasile Blaga care, după înfrânge-
rea acestuia, la Convenţia Naţională a PD-L
de acum un an, a acceptat să rămână la vâr-

ful partidului, gest justificat prin vechimea
sa şi, bineînţeles, aportul organizatoric de-a
lungul anilor, vital în cei electorali. Avusese
cele mai gândite fraze în competiţiile din in-
teriorul PD-L. A urmat însă atacul dezlăn-
ţuit al lui Emil Boc la adresa „dezertorului”,
unul disproporţionat, pe calapodul vituperă-
rilor fostului lider comunist Nicolae Ceau-
şescu, în decembrie 1989, reproşându-şi
inclusiv cooptarea, ca prim-vicepreşedinte,
în staff-ul partidului. Repudierea lui Frun-
zăverde, asemuit aproape neghinei din grâu,
pentru abandonarea şi trădarea „crezurilor
scrise şi nescrise ale pedeliştilor adevăraţi”,
invocându-se inclusiv versuri din imnul par-
tidului, s-a dorit, în acelaşi timp, un mesaj
de unitate deplină, nezdruncinată, a activu-
lui, înaintea alegerilor locale. Plecarea unui
marcant lider politic, cu o vechime consis-
tentă, suscită comentarii de toate felurile, mai

ales că acesta s-a relegitimat prin opţiunea
sa de dreapta, ceea ce nu exclude pregătirea
minuţioasă, în cadrul PNL, a unei viitoare
re-logodne cu PD-L, după purificarea de ri-
goare şi reabilitarea Alianţei D.A.. Oricum,
Sorin Frunzăverde n-a fost blamat doar pen-
tru propriile viziuni, ci, mai mult, a devenit
dintr-o dată monstruos, Sebastian Lăzăro-
iu, dacă poate fi luat în considerare, deşi a
fost consilier prezidenţial şi ministru al Mun-
cii, definindu-l drept „un gunoi”. Când plea-
că din partid, motivându-şi gestul într-un
mod salubru, Sorin Frunzăverde, şi rămâne
„ca avocat al PD-L”, Sebastian Lăzăroiu, iar
Emil Boc vorbeşte de traseism politic şi alte
abureli, simţul ridicolului este atrofiat ireme-
diabil. În acest moment, PD-L nu mai are
nici o treabă cu realitatea, dovadă şi ceea ce
zicea deunăzi Ioan Oltean, când şi-a văzut
numele într-un dosar penal.

Ion Prioteasa: “Demisia lui
Frunzăverde nu este întâmplătoare”

Mihai Voicu, preşedintele PNL Dolj:
“Astăzi (n.r. – marţi 27 martie a.c.) a
avut loc discuţia. Am stat două ore cu
Frunzăverde, iar lucrurile pe care le-am
declarat au fost stabilite de comun acord
cu Frunzăverde. A fost un agrement la
nivel local, iar noi am confirmat că acest
lucru este OK. O variantă care nu poate
da greş din punct de vedere electoral şi
politic. E un câştig pentru PNL, sigur că
da, domnul Frunzăverde e un consecvent
om de dreapta”.

Preşedintele PSD Dolj, Ion Prioteasa,
a afirmat, ieri, că demisia din partid a prim-
vicepreşedintelui PD-L Sorin Frunzăver-
de nu este întâmplătoare, acelaşi fenomen
petrecându-se şi în Dolj, unde organizaţii
locale ale demo-
crat-liberalilor dol-
jeni au părăsit deja
formaţiunea con-
dusă de Emil Boc
în favoarea PSD.

“Anunţul părăsi-
rii Partidului Demo-
crat Liberal de că-
tre unul dintre prim-
vic e pr e ş e dinţ ii
acestei formaţiuni,
Sorin Frunzăverde,
a surprins întreaga
clasă politică din
România, cu atât
mai mult cu cât li-
derul PD-L de la
Caraş-Severin este
unul dintre fonda-
torii partidului con-
dus acum de Emil
Boc. Demisia lui Sorin Frunzăverde din
PD-L nu este însă întâmplătoare, acelaşi
fenomen care s-a petrecut, ieri, şi la Olt
se desfăşoară de ceva vreme şi în Dolj.
La presiunea oamenilor şi chiar a proprii-
lor familii, nemulţumiţi din ce în ce mai
mult de măsurile pe care această guver-
nare le-a adoptat în ultimii ani, membrii

mai multor organizaţii locale ale PD-L au
părăsit partidul îndreptându-se spre noi.
Aş vrea să amintesc doar câteva dintre
organizaţiile care, în totalitate sau prin
majoritatea membrilor lor, au făcut pasul

spre noi: Filiaşi, Sa-
dova, Desa, Gângio-
va sau Castranova”,
a declarat vicepre-
şedintele PSD, Ion
Prioteasa (foto).

Liderul social-de-
mocraţilor doljeni a
mai afirmat că “ati-
tudinea guvernanţi-
lor, care au rupt le-
gătura cu realitatea
şi comunicarea cu
societatea civilă, i-a
îndepărtat pe oameni
de P D-L”, a cest
partid fiind principa-
lul vinovat pentru si-
tuaţia grea în care se
află  România.
«Acum, primarii
PD-L sunt traşi la

răspundere de propriii alegători pentru
dezastrul economic în care se află ţara,
li se reproşează diminuarea salariilor, a
pensiilor, a ajutoarelor sociale şi sunt tot
mai des întrebaţi „dar noi de ce nu trăim
bine?”. Organizaţiile locale ale PD-L din
Dolj aleg să se îndrepte spre PSD, pen-
tru că la noi au găsit dialog, descoperă
cu mirare că într-un partid poate exista
transparenţă şi democraţie şi mai află
că avem o uşă care este întotdeauna
deschisă. Sigur că după acest „cutre-
mur Frunzăverde” ne aşteptăm ca nu-
mărul solicitărilor din partea membrilor
PD-L către PSD să se mărească. Sun-
tem un partid deschis către toată lumea
şi, poate mai mult ca oricând, avem ne-
voie ca împreună să participăm la re-
construirea din temelii a României de
mâine», a mai declarat vicepreşedinte-
le PSD , Ion Priote as a.

ALINA DRĂGHICI

Campania continuă şi în anul 2012

“Transformă 2% din impozitul pe
venit în 100% viaţă pentru copii!”

Organizaţia  “Salvaţi Copiii” România
desfăşoară până pe 25 mai a.c. campania
de redirec ţionare a 2% din impozitul pe
venit pentru colec tarea de fonduri nec esa-
re dotării maternităţilor,  astfel încât aces-
tea să poată as igura asistenţă medicală
adecvată copiilor născuţi prematur. «Supra-
vieţuirea c opiilor  care se nasc  înainte de
termen ş i reducerea mortalităţii infantile,
care rămâne una dintre problemele drama-
tice ale României,  sunt printre priorităţile
Organizaţiei „Salvaţi Copiii” România.
Atunci când am demarat programul „Fie-
care copil contează”, care vizează reduce-
rea numărului de copii c are mor din c auze
preventive sau tratabile,  am realizat c ă un
sprijin urgent trebuie ac ordat maternităţi-
lor,  secţiilor de nou-născ uţi şi femeilor  în-
sărc inate c are au un statut economico-so-
cial modes t», a declarat Gabriela Ale xan-
drescu ,  preşedinte exec utiv „Salvaţi
Copiii” România.

Statisticile „Salvaţi Copiii” România re-
marc ă un trend ascendent în procesul re-
direcţionării a 2% din impozitul pe venit
către programele dezvoltate în serviciul co-
munităţilor, organizaţia reuş ind să atragă
25.720 de euro în anul 2006, 134.569 de
euro în anul 2009 ş i 165.382 de euro în
anul 2010. Potrivit datelor puse la dispozi-
ţie de Autoritatea de Administrare Fiscală
(ANAF) la solicitarea „Salvaţi Copiii” Ro-
mânia, în anul 2010 pentru anul fiscal 2009,
un total de 5.324 de persoane au solic itat
redirecţionarea până la 2% din impozitul pe
venit către Organizaţia „Salvaţi Copiii”. În
2011, pentru anul fiscal 2010, 8.146 de
persoane au redirecţionat cei 2% către or-
ganizaţie,  aceş tia însumând 175.200 de
euro. Fondurile as tfel obţinute au fost uti-
lizate pentru dotarea maternităţii şi sec ţiei
de nou-născuţi din cadrul Spitalului din Ad-
jud,  secţiei de nou-născuţi din cadrul Spi-
talului „Cantacuzino” din Bucureşti şi pro-
gramelor de suport şi consiliere parentală
pentru 1.120 de familii.

Continuă dotarea secţiilor
de nou-născuţi şi a maternităţilor

În ceea ce priveşte acţiunile viitoare, „Sal-
vaţi Copiii” România îşi propune dotarea sec-
ţiei de nou-născuţi din cadrul Spitalului Pia-
tra-Neamţ, precum şi continuarea dotării
maternităţii “Cantacuzino” şi “Polizu”. La ni-
vel general, numărul contribuabililor care au
redirecţionat 2% din impozitul pe venit că-
tre programe dezvoltate de sectorul negu-
vernamental a cunoscut o dinamică ascen-
dentă în ultimii şase ani de aplicare. Astfel,
numărul acestora a crescut de la 145.000
de persoane în anul 2005 la 1.326.806 per-
soane în 2009,  1.535.203 în 2010 ş i
1.648.313 în 2011. Deşi numărul contribua-
bililor a crescut cu 7 % faţă de cel din 2010,
suma acordată pentru anul 2011 a scăzut cu
2%, de la 117 milioane de lei în 2010 (aproape
dublu faţă de cea din anul 2008 – 48 de mi-
lioane lei) la 114,7 de milioane lei în 2011.

Organizaţia „Salvaţi Copiii” România va
dedica campania de colectare a 2% din im-
pozitul pe venit din 2012 (c orespunzător
anului fiscal 2011) secţiilor de nou-născuţi
şi maternităţilor din România, dar şi femei-
lor însărcinate şi mamelor cu copii până în
5 ani din comunităţile defavorizate. Formu-
larele completate cu datele de identificare ale
organizaţiei pot fi descărcate de pe site-ul
oficial www.salvaticopiii.ro.

ALINA DRĂGHICI
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În urma deciziilor Ministeru-
lui Educaţiei, Cercetării, Tinere-
tului şi Sportului, începând din
această vară facultăţile nu mai
pot organiza concurs pe dosar.
De altfel, în criteriile de depar-
tajare nu vor fi luate în conside-
rare nici mediile obţinute în tim-
pul anilor de studiu.

Potrivit Ordinului ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului nr. 3313/2012 la cal-
culul mediei de admitere se pot
folosi şi notele sau mediile de la
bacalaureat, licenţă sau diserta-
ţie.
Admiterea la licenţă

Legea mai stabileşte că exame-
nul de admitere la studiile de licenţă
poate consta şi într-o probă scrisă
sau orală pentru testarea cunoş-
tinţelor şi capacităţilor cognitive.
Pentru testarea capacităţilor artis-
tice sau sportive, examenul de ad-
mitere va conţine obligatoriu  şi o
probă practică eliminatorie, susţi-
nută anterior celorlalte probe. Exa-
menele de admitere se organizea-
ză pe baza metodologiilor proprii

Schimbare bruscă de situaţie în ceea ce priveşte ad-
miterea la facultate.  Un ordin de ministru apărut în 13
martie a.c. în Monitorul Oficial, privind cadrul de or-
ganizare şi desfăşurare a admiterii în anul şcolar 2012-
2013, stabileşte că universităţile organizează examene
pentru admiterea la fiecare program de studii şi ciclu
de studii superioare.

de admitere stabilite de fiecare in-
stituţie de învăţământ superior în
baza autonomiei universitare, cu
respectarea prevederilor legislaţiei
în vigoare şi ale prezentului ordin.
Metodologia proprie de admitere
şi cifrele de şcolarizare trebuie fă-
cute publice cu cel puţin şase luni
înainte de susţinerea concursului
de admitere.

Universitatea din Craiova
dezbate criteriile
de departajare

Pentru ciclul de studii univer-
sitare de master, admiterea se
realizează în domeniile de stu-
dii universitare acreditate, la
programele de studii legal în-
fiinţate în cadrul instituţiei de în-
văţământ superior, în conformi-
tate cu legislaţia în vigoare. Cri-
teriile de admitere la programe-
le de studii superioare au fost
dezbătute, ieri, şi cu decanii fa-
cultăţilor craiovene în cadrul
Consiliului de Administraţie.
„Avem ca subiect de dezbate-
re în Consiliul de Administraţie
şi definirea criteriilor de admi-
tere. Acestea vor fi discutate
şi stabilite împreună cu decanii
şi vor fi făcute publice ime-
diat”, a precizat prof. univ. dr.
Cristiana Teodorescu, prorec-
torul Universităţii din Craiova.

Pentru ciclul de studii univer-
sitare de doctorat, admiterea se
va realiza pe bază de competi-

ţie, în şcolile doctorale acredi-
tate sau autorizate provizoriu,
în domeniile de studii universi-
tare de doctorat aprobate în
cadrul acestora, în conformita-
te cu prevederile Codului stu-
diilor universitare de doctorat,
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 681/2011 şi ale legis-
laţiei în vigoare.

Colegiul Naţional
„Carol I”, centru pentru
testul Cambridge

Tinerii care intenţionează să ple-
ce la studii în străinătate se pot în-
scrie, în această perioadă, la exa-
menul Cambridge Advanced En-
glish. În Craiova, examenul este
organizat de Colegiul Naţional „Ca-
rol I“, în colaborare cu Consiliul
Britanic, în perioada 13-15 iunie
2012. Înscrierile se fac la centrul
de examinare menţionat în perioa-
da 26 martie – 13 aprilie 2012.

Documentele necesare înscrie-
rii constau înntr-o cerere-tip, eli-
berată de secretariatul liceului, co-
pie după cartea de identitate, acord
foto, eliberată de la secretariatul li-
ceului, adeverinţă de elev clasă cu

profil bilingv. Taxa Consulatului
Britanic pentru înscriere este de
610 lei.

Examenul CAE reprezintă pen-
ultimul nivel al examenelor Cam-
bridge, fiind un nivel avansat, co-
respunzător nivelului C1 al Cadru-
lui Comun European pentru limbi
străine al Consiliului Europei. Acest
examen testează aptitudinile de în-
ţelegere, scriere, ascultare şi vor-
bire. Certificatul CAE este recu-
noscut de aproape toate universi-
tăţile din Marea Britanie şi de un
număr tot mai mare de universităţi
din Statele Unite, ca şi de angaja-
tori din întreaga lume.

Şcolile nu mai au voie să
depoziteze laptele şi cornul

Unităţile de învăţământ din ju-
deţul Dolj au primit noi măsuri pen-
tru distribuirea laptelui şi cornului
pentru preşcolari şi elevi.

Din c auza lipsei de spaţii fr igo-
rifice suficiente pentru depozita-
rea laptelui în c ondiţii corespun-
zătoare – 0-4 grade C, acesta va
fi primit numai pentru o zi, c hiar
dacă termenul de valabilitate este
de 48 de ore. De asemenea, se va
urmări dacă mijlocul de transport
înregistrat pe factură corespunde
cu numărul maşinii c e distribuie
laptele, dacă această maşină este
frigorifică şi este autorizată sani-
tar-veterinar. Şi angajaţii institu-

ţiilor şcolare trebuie să respecte
anumite norme. Persoanele de-
semnate să primească şi să dis tri-
buie cornul şi laptele din fiecare
unitate de învăţământ trebuie să-
şi efectueze examenul coprologic
valabil pentru trimestrul al II-lea
al anului.

Măsurile au fost impuse de Di-
recţia de Sănătate Publică Dolj în
urma acţiunii tematic e de control
efectuate în unităţile de învăţă-
mânt de pe raza judeţului Dolj în
mediul urban şi rural, în vederea
eliminării r iscului de apariţie a
toxiinfecţiilor alimentare la preşe-
colari şi şcolari.

Exemple de voluntariat promovate şi în Craiova

Casa Corpului Didactic Dolj
es te partener în c adrul proiec-
tului “European,  for example”,
ce are drept scop atragerea c e-
tăţenilor  ca o resursă pentru c o-
munitatea europeană, exploatând

şi promovând exemple pozitive
de c etăţenie activă ş i de volun-
tariat,  sprijinind recunoaş terea
formală a c ompetenţelor  de vo-
luntariat.

Proiectul propune,  astfel, o

dublă provocare: încurajarea par-
ticipării în organizaţiile de volun-
tariat ş i creşterea nivelului de
profesionalism din ac es t dome-
niu.  Ac es te două sc opuri sunt
strâns legate,  pentru că pregăti-
rea,  dar şi recunoaşterea com-
petenţelor sunt mijloac e de sti-
mulare a implicarii.

Ac tivităţile de voluntariat vi-
zează domeniile asistenţă ş i ser-
vicii sociale, protec ţia drepturi-
lor omului, medico-sanitar, cul-
tural,  ar tis tic,  educativ,  de învă-
ţământ, ş tiinţif ic,  umanitar,  reli-
gios, filantropic, sportiv, de pro-
tecţie a mediului, social şi comu-
nitar.  În ac est proiect sunt impli-
caţi parteneri din  Italia,  Austria,
Turcia, Spania şi România.

Admiterea la facultate
va fi pe bază de examen
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Zilele „Elena Farago”
Biblioteca Judeţeană

„Alexandru ş i Aristia
Aman” organizează, în
perioada 28-30 martie,
Zilele „Elena Fara-
go”. Manifestarea este
dedicată împlinirii a 134
de ani de la naş terea
poetei Elena Farago –
scriitoare, traducătoa-
re, Cetăţean de Onoare
al oraşului, una dintre
prezenţele active ale

vieţii culturale şi spirituale craiovene. Programul s-a deschis ieri,
cu câteva momente artistice oferite de elevii Şcolii cu clasele I-
VIII din comuna doljeană Celaru şi cu lansarea cărţii „Era o fântâ-
nă: Antologie”, de Elena Farago, ediţie îngrijită şi Cuvânt Înainte
de prof. dr. Ada Stuparu, apărută recent la Editura „SimArt”. As-
tăzi, la bibliotecă se desfăşoară concursul „Elena Farago, priete-
na copiilor”, la care participă elevi de la Şcoala nr. 22 „Mircea
Eliade”. Programul se va încheia mâine, 30 martie, cu concursul
„Elena Farago – poezia copilăriei”, organizat în colaborare cu
Palatul Copiilor din Craiova şi ajuns la cea de-a VIII-a ediţie. De
asemenea, pe parcursul acestor zile au loc vizite la Casa Memorială
„Elena Farago”, aflată în aceeaşi curte cu Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman”.

Dacă e joi, poftiţi la întâlnirile
„Five o’clock”!

Desfăşurate sub zicerea
lui Caragiale „Ori toţi să
muriţi, ori toţi să scăpăm!”,
întâlnirile „Five o’clock” de
la Casa „Romanescu” (Casa
Universitarilor) au ajuns în
cea de-a şasea întâlnire.
Stau, de această dată, sub
semnul teatrului, pentru că
ec ourile Zilei Mondiale a
Teatrului (27 martie)  nu
s-au stins: un moment tea-

tral inspirat de schiţele lui Caragiale, prezentat de copii, dar şi un
invitat ce aparţine acestei bresle – regizorul şi profesorul Alexandru
Boureanu. Nelipsite vor fi „îndulcirile”, şi discuţiunile provocate de
numărul 5 al foii de pamflete „Five o’clock”, din care vă oferim
câteva titluri: editorialul „Pomada fermecată” şi rubricile „Situaţiu-
nea şi boborul”, cu articolul „Teatrul nostru”, „Politică şi delicate-
ţe”, ce tratează o chestiune arzătoare – „Mandatul”, şi „Triumful
talentului”, ce informează cetitorii despre „Turnirul poeţilor” – ro-
man cavaleresc în două volume. „Ce monstru de activitate!” aflăm
din rubrica „High-life”, iar amatorii de chilipiruri vor fi răsfăţaţii
rubricii „De închiriat”. Carevasăzică poftiţi astăzi, la ceasurile 5
p.m. trecute fix, la Casa „Romanescu”, la un ceai, o cafeluţă şi o
dulceţică (nu în galoşi, garantat!), „asezonate” cu bârfele de rigoa-
re şi puţin teatru, amintiri, nostalgii şi persoane agreabile.

„Pe aripi de culoare” –
expoziţie de pictură

Casa de Cultură „Traian
Demetrescu” va organiza mâi-
ne, 30 martie, ora 17.00, la
Galeria „Vollard”, vernisajul
expoziţiei de pictură a artistei
plastice Alina Pantelimon
Găulea. Intitulată „Pe aripi de
culoare”, această a şaptea
personală a sa (după cele des-
chise la Galeria de Artă „Cro-
matic”, Casa de Cultură şi Li-
ceul Teoretic „Henri Coandă”
din Craiova, ca şi la Muzeul
de Artă – Palatul „Marincu”

din Calafat) cuprinde aproape 40 de lucrări, îndeosebi peisaje şi na-
turi statice cu flori. Născută la Craiova, la 25 noiembrie 1979, Alina
Pantelimon Găulea este absolventă a Facultăţii de Litere din Craiova
(promoţia 2006) şi, de asemenea, a urmat cursurile Şcolii de Artă
„Grigore Gabrielescu” (promoţia 1997, clasa prof. Victor Pârlac).
„Pictoriţa Alina Pantelimon Găulea dovedeşte că are capacitatea de a
analiza natura şi a o interpreta în mod logic, cu mult simţ artistic,
creând imagini picturale de un rafinament aparte, reuşind să condu-
că privitorul cu mare uşurinţă şi bucurie spre universul său artistic”,
notează prof. Victor Pârlac despre fosta sa elevă.

„Personalitate de marcă a artei
contemporane româneşti”, cum îl
consideră şi Florin Rogneanu, di-
rectorul Muzeului de Artă din Cra-
iova, Victor Pârlac şi-a legat nume-
le de Şcoala de Arte „Cornetti” din
Craiova, al cărei profesor de pictu-
ră a fost timp de patru decenii, în-
tre 1966 şi 2006, şi pe care, toto-
dată, a condus-o ca director între
1985 şi 2000. Pentru scurt timp,
între 1964 şi 1966 – adică
după absolvirea Facultăţii
de Arte Plastice din Timi-
şoara şi Academiei de Arte
„Nicolae Grigorescu” din
Bucureşti –, a fost profe-
sor şi la Liceul Pedagogic
din Craiova, iar mai târziu,
în perioada 1995-2001, a
fost ales preşedinte al Fi-
lialei Craiova al UAP din
România.
Viorel Penişoară-
Stegaru: „Dacă ar fi
să vă vorbesc despre
Vicu, ar trebui să vă ţin
aici câteva nopţi
şi câteva zile!”

Şi-a pus amprenta, aşadar, asu-
pra destinului artistic a mii de tineri,
cărora le-a îndrumat primii paşi în
spaţiul liniilor, formelor şi culorilor,
şi, în acelaşi timp, şi-a creat pro-
priul drum în această lume, căreia
i-a dedicat, cu emoţie şi dăruire,
peste 50 de ani de viaţă. «Dacă ar fi
să vă vorbesc despre Victor Pârlac
– Vicu, aşa cum îi spunem noi, prie-
tenii –, ar trebui să vă ţin aici câteva
nopţi şi câteva zile! Îl cunosc de o
jumătate de secol, în care Vicu ne-
a încântat nu numai cu firea sa – o
fire aproape feminină, de domnişoa-
ră, o fire aleasă, delicată –, ci şi cu
arta lui. Când vorbesc despre Vicu
aproape că vorbesc despre mine.
Acum 50 de ani, când l-am cunos-
cut, nu numai că pictam împreună,
dar ne petreceam nopţile împreu-
nă. Pentru că noaptea nu se putea
picta, era firesc să stai într-o grădi-
nă de vară, undeva la mare, pe o
plajă, sau sub cetina unor brazi, pe
la Braşov. Ne plimbam,  râdeam,

Victor Pârlac, un artist... pastelat
În pragul celor 76 de ani – pe care îi împlineşte chiar astăzi,

prilej de a-i ura „La mulţi ani”, cu sănătate! –, artistul Victor Pâr-
lac a deschis, săptămâna trecută, la Galeria „ARTA” a Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din România, Filiala Craiova, o nouă „personală”.
Expoziţia vine la un an după cea cu caracter retrospectiv, vernisată
în acelaşi spaţiu plastic, şi reuneşte pe simeze aproape 40 de lu-
crări. Alături de recognoscibilele picturi în ulei şi acuarele, iubito-
rii de artă regăsesc – cu surprindere, probabil – o serie de paste-
luri, toate creaţii recente, apreciate deopotrivă de publicul larg şi
de colegii de breaslă ai artistului, prezenţi în număr mare la eveni-
ment. Expoziţia va rămâne deschisă până la jumătatea lunii apri-
lie, vizitatorii fiind „întâmpinaţi” la Galeria „ARTA” nu de Victor
Pârlac – căruia starea sănătăţii nu i-a permis să ajungă nici la ver-
nisaj –, ci de un autoportret al său, realizat în 1974 şi făcând parte
din colecţia Muzeului de Artă din Craiova.

cântam, glumeam, eram veseli...»,
a rememorat c u bucurie şi c u
nostalgie colegul de generaţie al lui
Victor Pârlac, artistul Viorel Peni-
şoară-Stegaru – scenograf, Socie-
tar de Onoare al Teatrului Naţional
din Craiova.

Marea sa bucurie, împărtăşită cu
cei prezenţi la vernisajul de vineri,
23 martie – pe lângă aceea că bunul
său prieten expune din nou –, a fost

să constate că Victor Pârlac a abor-
dat tehnica pastelului. «Văzând că
eu desenez mult în pastel, chiar mi-
a spus: „Viorele, o să-mi cumpăr şi
eu o cutie”. Şi-a cumpărat cutia şi
uitaţi-vă ce lucruri frumoase a fă-
cut! Ştiu în ce stare se află acum,
dar mă bucur că a început să lu-
creze. Chiar îmi declara deunăzi:
„Viorele, să ştii că m-am apucat să
lucrez datorită ţie, tu mi-ai spus să
nu mă las învins de boală şi să lu-
crez”. Iată că într-adevăr s-a ţinut
de cuvânt şi a realizat o expoziţie.
Cu siguranţă că ambiţia şi firea lui
îl vor face ca, anul viitor, să ne ara-
te alta. Ce pot să-i doresc decât
multă sănătate, putere de muncă,
să îşi conserve acea delicateţe care
îi este proprie şi să ne vedem la un
alt vernisaj», a mai spus Viorel Pe-
nişoară-Stegaru.
Florin Rogneanu: „Foarte puţini
ne-am fi aşteptat la această
explozie de bucurie
din pastelurile sale”

A apreciat noua tehnică aborda-
tă de expozant şi Florin Rognea-

nu, directorul Muzeului de Artă din
Craiova – nu înainte de a reaminti
că Victor Pârlac este cel care, „prin
compoziţiile sale, ne-a lăsat colţuri
din vechea Craiovă şi o adevărată
catagrafie a bisericilor din oraş” şi
de a remarca faptul că artistul reia
în pastel câteva subiecte abordate
în pictură, precum casa de la ţară
unde îi face plăcere să se retragă
uneori ori delicate nuduri.

«Avem pe sime-
ze tot ceea c e Vic-
tor Pârlac a lucrat
de anul trec ut, de la
expoziţia retrospec-
tivă, până în pre-
zent. Fiind în impo-
sibilitatea de a s ta
mult timp la şevalet,
s-a văzut nevoit să
se îndrepte c ătre
pastel – tehnică pe
care o mai încerc a-
se,  dar  des tul de
rar, ş i pentru c are îl
„invidia” pe Viorel
Penişoară.  De ce?

Modul de lucru al pastelului pune
în valoare câteva calităţi pe care
pictura nu te lasă să le ac centu-
ezi.  ( .. .)  În plus , pastelul este
extrem de spectac ulos,  te poţi
juca c um vrei cu culorile şi ra-
pid. Iar  cel mai indicat subiect
es te peisajul, cu studiul luminii.
Victor  Pârlac  era c unoscut ca un
foarte bun desenator, dar foarte
puţini ne-am fi aşteptat la aceas-
tă explozie de bucurie pe care o
simţim în pastelurile sale», a c on-
c his  Florin Rogneanu,  c are a
aprec iat expoziţia deschisă la
Galeria „ARTA” ca fiind una „de
referinţă”.

***
Convingerea directorului Mu-

zeului de Artă craiovean, ca şi a
artiştilor este că,  până anul vii-
tor, Victor Pârlac va luc ra cu ace-
eaşi bucurie ş i,  tot cam în vre-
mea aceasta, îi va pofti la o nouă
expoziţie personală.  N-au omis,
cu toţii,  să-i transmită la împli-
nirea a 76 de ani înc ă mulţi de-
ac um înainte, c u sănătate şi vioi-
ciune spirituală! Ceea ce îi do-
rim şi noi!
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Vladimir Putin nu va fi, probabil, prezent la
summitul NATO de la Chicago, din zilele de 20
ºi 21 mai a.c.. Anunþul a fost fãcut de Anders
Fogh Rasmussen, secretarul general al Alianþei.
Oficial, premierul rus este blocat „un calendar
foarte încãrcat”, presupus de schimbarea de la
Kremlin. Neoficial, Vladimir Putin, care va de-
veni preºedintele Rusiei la începutul lunii mai, a
refuzat ridicarea blocadei þãrii sale vizavi de scu-
tul antirachetã al NATO, care intrã într-o nouã

Înaintea summitului NATO de la Chicago,

WWWWWashingtonul ºi Moscova, în dezacordashingtonul ºi Moscova, în dezacordashingtonul ºi Moscova, în dezacordashingtonul ºi Moscova, în dezacordashingtonul ºi Moscova, în dezacord
în privinþa apãrãrii antirachetãîn privinþa apãrãrii antirachetãîn privinþa apãrãrii antirachetãîn privinþa apãrãrii antirachetãîn privinþa apãrãrii antirachetã

fazã la Chicago. Lansatã la summitul Lisabona,
în 2010, ideea apãrãrii antirachetã, ca protecþie
la teatrele operaþionale, a teritoriilor ºi a popula-
þiilor, a devenit unul dintre principalele motive
ale discordiei dintre Moscova ºi Washington. ªi,
mai mult, a contribuit la subminarea resetãrii,
redemarajul relaþiilor americano-ruse, promisã de
Barack Obama când a ajuns la Casa Albã. Proli-
ferarea nuclearã ºi progresul tehnologic, care
permit adversarilor potenþiali ai SUA de a creºte

puterea rachetelor lansate, a obligat
aceastã þarã la completarea sistemului
sãu de apãrare. Noul scut, incluzând
forme de interceptare, radare ºi nave,
instalat în Europa în þãri precum Polo-
nia, România, Turcia, Spania, se aflã
pe traiectoria proiectilelor posibil trimi-
se din Iran sau Coreea de Nord. Dar
Rusia, care s-a opus întotdeauna extin-
derii NATO, de la sfârºitul rãzboiului
rece, avansãrii Washingtonului în fos-
tul sãu glacis, considerat încã o zonã
tampon, are propria sa abordare. Mos-
cova se teme cã sistemul antirachetã
va slãbi poziþia sa strategicã, prin capa-
citãþile de distrugere a rachetelor, ca des-
curajare nuclearã, ale NATO. Kremli-

nul este îngrijorat de radarele instalate în apro-
pierea graniþelor sale, încât a cerut o arhitecturã
comunã, împãrþitã în sectoare, inclusiv unul pe
care sã exercite controlul sãu. Viziune de apãra-
re antirachetã neînsuºitã de NATO. Pe de altã
parte, Moscova a ameninþat cã implementarea
sistemului ofensiv modern în Kaliningrad, o en-
clavã rusã la porþile Uniunii Europene, va impu-
ne ieºirea din tratatul de dezarmare nuclearã
START, semnat cu SUA în 2010. În Occident
nu puþini sunt aceia care cred cã întoarcerea la
preºedinþie a lui Putin ar putea exprima ºi mai
multã înþelegere. Refuzurile cu privire la dosare-
le sirian ºi iranian, dar ºi acela privind apãrarea
antirachetã demonstreazã contrariul. Barack
Obama încã mai sperã la un compromis din par-
tea omului forte al Rusiei. Are în vedere reorien-
tarea strategicã a SUA în Asia, care presupune o
normalizare a relaþiilor cu Rusia. La Seul, o con-
vorbire între Obama ºi actualul preºedinte, Dmitri
Medvedev, a arãtat cã primul ceruse o marjã de
manevrã în privinþa apãrãrii antirachetã, estimând
cã ar putea deveni mai flexibil dacã va fi reales
în noiembrie. Medvedev a spus cã va transmite
mesajul lui Vladimir Putin. Cu toate acestea, re-
laþiile Moscovei cu Washingtonul au mai degra-
bã potenþial de relaxare decât sunt în realitate.

Pentagonul ºi-a anunþat, marþi,
intenþia de a solicita fonduri pen-
tru a sprijini expansiunea sistemu-
lui de apãrare antirachetã israelian
„Iron Dome” (Domul de Fier), al
cãrui obiectiv este, printre altele,
de a neutraliza rachetele lansate din
Gaza. SUA au cheltuit aproximativ
204 milioane de dolari în cursul
anului 2011 pentru dezvoltarea
acestui sistem, iar Pentagonul nu
a precizat marþi ce nivel de finan-
þare va solicita Congresului pentru
instalaþiile suplimentare. „Departa-
mentul Apãrãrii a discutat cu Gu-

Pentagonul vrea mai mulþi bani
pentru extinderea sistemului

antirachetã israelian
vernul israelian sprijinul american
pentru achiziþia unor noi baterii
«Iron Dome» ºi intenþioneazã sã
solicite Congresului o finanþare
adecvatã, în funcþie de nevoile
Israelului ºi de capacitãþile sale de
producþie”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al Pentagonului, George
Little, într-un comunicat. „Când
sudul Israelului a fost vizat de
aproape 300 de rachete ºi mortie-
re, «Iron Dome» a interceptat peste
80% din þintele vizate, salvând nu-
meroase vieþi civile”, adaugã co-
municatul Pentagonului.

Majoritatea reprezentanþilor opo-
ziþiei siriene, reuniþi marþi la Istan-
bul, au recunoscut Consiliul Naþi-
onal Sirian (CNS), principala coa-
liþie a opoziþiei, ca „reprezentantul
formal” al poporului sirian, în timp
ce comunitatea internaþionalã face
apel la opoziþie sã se uneascã.
„Conferinþa a decis cã CNS este
interlocutorul formal ºi reprezen-
tantul formal al poporului sirian”,
au declarat participanþii la acest
summit într-o declaraþie comunã,
cititã la o conferinþã de presã de
cãtre opozantul Abdulrasak Eid,
conform traducerii simultane în

Opoziþia sirianã a recunoscut Consiliul
Naþional Sirian ca reprezentantul poporului

englezã. Conferinþa „a ajuns la un
acord asupra unui angajament pen-
tru restructurarea CNS ºi a decis
sã formeze o comisie pregãtitoa-
re, pentru a rescrie reglementãrile
CNS”, adaugã declaraþia, care a
fost semnatã de majoritatea repre-
zentanþilor opoziþiei, cu excepþia
unei pãrþi a facþiunilor kurde.
Aceastã declaraþie intervine dupã
ce secretarul de stat american Hil-
lary Clinton a fãcut apel, marþi, la
opoziþia sirianã, sã prezinte un
mesaj „unit” cu ocazia conferinþei
„Prietenii Siriei”, care va avea loc
duminicã, la Istanbul.

Parlamentarii europeni din Co-
misia pentru Libertãþi Civile, Justi-
þie ºi Afaceri Interne (LIBE) au
criticat, marþi, lipsa de cooperare
a statelor UE la anchetele privind
gãzduirea unor închisori secrete ale
CIA, denunþând o „lege a tãcerii în
rândul guvernelor”, informeazã un
comunicat al Parlamentului Euro-
pean. Eurodeputatul francez Hele-
ne Flautre a amintit „încãlcãrile
grave ale drepturilor omului, rãpi-
rile, tortura, detenþiile secrete, cu
complicitatea unor state membre”,
pe care PE a încercat sã le clarifi-
ce pânã în 2007. „Noi informaþii
au apãrut privind centre secrete de
detenþie în Europa (...), existã multe
dovezi pe care ne putem fundamen-
ta munca”, a afirmat Flautre, care

pregãteºte un raport. „Multe ele-
mente noi au apãrut din 2007, în
special în ultimii doi ani”, a afir-
mat, la rândul sãu, Julia Hall, ex-
pert al Amnesty International pri-
vind terorismul, citând ultimele
evoluþii din Lituania, Finlanda, Da-
nemarca, România, Polonia ºi Ma-
rea Britanie. Ea a deplâns refuzul
guvernelor de a coopera, pe motiv
cã informaþiile sunt clasate drept
secrete. „Secretul de stat ar trebui
invocat numai pentru a proteja un
interes naþional vital, ceea ce nu
este cazul aici”, a apreciat Hall.
Deocamdatã, „nu existã presiuni
din partea opiniei publice” asupra
guvernelor, „aºa cã nu le pasã”, a
declarat eurodeputatul olandez
Sophie In’t Veld. „Existã o com-

plicitate clarã a autoritãþilor” euro-
pene, a apreciat, la rândul sãu,
europarlamentarul portughez Ana
Gomes, adãugând cã, în Portuga-
lia, autoritãþile „fie au fost incom-
petente ºi luate în derâdere, fie au
fost în complicitate” cu autoritãþi-
le americane. Ea a apreciat cã a
doua variantã „este cea mai pro-
babilã”. Amrit Singh, un avocat
care reprezintã Open Society Jus-
tice Initiative, a prezentat cazurile
El-Masri ºi Al-Nashiri, victime ale
extrãdãrilor extraordinare ºi deten-
þiei secrete practicate de CIA în
Europa, care ar implica autoritãþile
din Polonia, România ºi Macedo-
nia. „Drepturile omului ºi liberta-
tea sunt valori importante (...), dar
asta înseamnã cã trebuie sã luãm

în considerare cazuri individuale ºi
sã divulgãm detalii ale luptei noas-
tre împotriva terorismului, care
salveazã vieþi?”, s-a întrebat, pe de
altã parte, eurodeputatul polonez
Miroslaw Piotrowski. În România,
„numeroase anchete au fost efec-
tuate de parlamentari ºi presa in-
dependentã. Acestea nu au adus
clarificãri, ci doar prezumþii”, a
subliniat europarlamentarul român
Ioan Enciu.

Europarlamentarii din Comisia LIBE denunþã
„legea tãcerii” în rândul guvernelor UE

Negocierile
în dosarul nuclear
iranian, reluate
pe 13 aprilie

Negocierile în dosarul nu-
clear dintre Iran ºi þãrile care
fac parte din grupul 5+1 (Chi-
na, Franþa, Germania, Marea
Britanie, Rusia ºi Statele Uni-
te) vor fi reluate pe 13 aprilie,
a declarat un diplomat euro-
pean, confirmând un anunþ în
acest asens al ºefului diploma-
þiei acestei þãri. „Este adevã-
rat”, a declarat el referindu-se
la declaraþiile ministrului ira-
nian de Externe, Ali Akbar Sa-
lehi, care a anunþat cã o relua-
re a acestor negocieri a fost
stabilitã pentru 13 aprilie. Lo-
cul unde urmeazã sã se desfã-
ºoare negocierile încã nu este
cunoscut, a precizat diplomatul
european. Ministrul iranian a
mai declarat cã locul va f i
„stabilit în zilele urmãtoare”.
Turcia s-a declarat pregãtitã sã
gãzduiascã negocierile, o opþi-
une favorizatã de Teheran.

Nou sarcofag
la centrala
de la Cernobîl

Lucrãrile de asamblare a
unui nou sarcofag la centrala
Cernobîl, menit sã reducã ame-
ninþarea radioactivitãþii, vor
începe pe 26 aprilie, ziua în
care a avut loc aceastã catas-
trofã nuclearã, consideratã cea
mai gravã din istoria lumii, a
anunþat ,  marþ i ,  preºedinþ ia
ucraineanã. „Fondurile nece-
sare sunt disponibile, iar lucrã-
rile decurg conform calendaru-
lui, fãrã întârzieri, pentru ca
noua incintã sã fie completatã
ºi instalatã deasupra reactoru-
lui avariat pânã la jumãtatea
lui 2015, aºa cum s-a prevã-
zut”, a declarat Anton Usov,
purtãtorul de cuvânt al repre-
zentanþei BERD (instituþie în-
sãrcinatã cu gestionarea fondu-
rilor prevãzute pentru acest pro-
iect). La centrala de la Cerno-
bîl, situatã la aproximativ 100
de kilometri nord de Kiev, a
avut loc, în aprilie 1986, o ex-
plozie la reactorul numãrul pa-
tru, care a contaminat o bunã
parte a Europei, dar, mai ales,
Ucraina, Belarusul ºi Rusia.

Vizita oficialã
americanã
la Islamabad

Doi înalþi responsabili mili-
tari s-au întâlnit, ieri, cu omo-
logii lor pakistanezi, la Isla-
mabad, prima vizitã oficialã
dupã bombardamentul NATO
care a produs 24 de victime în
rândul soldaþilor pakistanezi,
la sfârºitul  lunii  noiembrie
anul trecut, a anunþat armata
pakistanezã. Greºeala forþei
NATO în  Pak is tan  ( ISAF) ,
condusã de SUA, a declanºat
o crizã între Washington ºi Is-
lamabad, care a presupus re-
presalii, tranzitul ISAF pe te-
ritoriul Pakistanului fiind, în
continuare, blocat.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBI-
LE  Anul 2012, luna 04, ziua 12. In temeiul art. 162 alin.
(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Co-
dul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificari-
le si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in
ziua de 12, luna 04, anul 2012, ora 10.00,  in localitatea
Bechet, sediul AFPO Bechet, str. “Nicolae Titulescu”
nr. 27, se vor vinde prin LICITATIE PUBLICA urmatoa-
rele bunuri mobile apartinand urmatorilor debitori : -
SC Saflor SRL, cu domiciliul in loc. Dabuleni: - rafturi
metalice 1.5m/1.8m- 2 buc. - stare de intretinere buna
- pret de pornire a licitatiei 75 lei/buc. –TVA 24%; - raft
metalic 2m/2m - stare de intretinere buna - pret de
pornire a licitatiei 60 lei–TVA 24%; - cantar electronic
cu brat - stare de intretinere buna - pret de pornire a
licitatiei 150 lei–TVA 24%; - aparat aer conditionat
12000BTU - stare de intretinere buna - pret de porni-
re a licitatiei 200 lei –TVA 24%; - vitrina 2/0,8 m- stare
de intretinere buna- pret de pornire a licitatiei 65 lei–
TVA 24%; - vitrina 1/0,8 m - stare de intretinere buna -
pret de pornire a licitatiei 45 lei –TVA 24%; - vitrina
frigorifica Gram 109-200 - stare de intretinere buna -
pret de pornire a licitatiei 345 lei –TVA 24%. - Epuran
Rodica Florentina, cu domiciliul in loc. Calarasi: - vi-
trina frigorifica orizontala - stare de intretinere satis-
facatoare - pret de pornire a licitatiei 503 lei; - expre-
sor cafea Blitz - stare de intretinere buna - pret de
pornire a licitatiei 246 lei; - cantar electronic Partner-
OAP 15 - stare de intretinere buna - pret de pornire a
licitatiei 141lei; - scaun plastic - 7 buc. - stare de intre-
tinere buna - pret de pornire a licitatiei 3 lei/buc.; -
scaun plastic - stare de intretinere defect - pret de
pornire a licitatiei 0,5 lei. - Cristuinea Marian, cu domi-
ciliul in loc. Dabuleni: - autoturism Dacia 1307 - stare
de intretinere satisfacatoare - pret de pornire a licita-
tiei 790 lei. - Anghel Anghel, cu domiciliul in localita-
tea Bechet: - banzic vertical - stare de intretinere sa-
tisfacatoare - pret de pornire a licitatiei 1410 lei. - Sca-
fucea Gheorghe, cu domiciliul in localitatea Bechet: -
banzic vertical - stare de intretinere satisfacatoare -
pret de pornire a licitatiei 1410 lei. - O.U.A.I. Jiu- Be-
chet, cu domiciliul in localitatea Bechet: - agregat pom-
pe MA 200 - stare de intretinere satisfacatoare (de-
montata) - pret de pornire a licitatiei 9 655 lei. - C.M.V
Cojan Adrian, cu domiciliul in localitatea Dabuleni: -
autoturism marca Ford, tip Focus - stare de intretine-
re buna - pret de pornire a licitatiei 17.738 lei - TVA
24%. - Ghergu Cristinel, cu domiciliul in localitatea
Dobresti: - autoturism marca Dacia tip 1310 - stare de
intretinere satisfacatoare - pret de pornire a licitatiei
1200 lei. - O.U.A.I. Sadova, cu domiciliul in localitatea
Sadova: - instalatie de itigat englezeasca – 3 buc. -
stare de intretinere satisfacatoare - pret de pornire a
licitatiei 3040 lei/buc.; - instalatie de irigat IIA17 - stare
de intretinere satisfacatoare - pret de pornire a licita-
tiei 3375 lei; - motocicleta Honlei HL-50Q-2A (1) - sta-
re de intretinere buna - pret de pornire a licitatiei 2400
lei; - motocicleta Honlei HL-50Q-2A (2) - stare de in-
tretinere buna - pret de pornire a licitatiei 2700 lei; -
motocicleta Honlei HL-50Q-2A (3) - stare de intretine-
re buna - pret de pornire a licitatiei 2700 lei; - tractor
multifunctional TIH 445- stare de intretinere satisfa-
catoare - pret de pornire a licitatiei 12 900 lei; - auto-
turism Dacia 1310 - stare de intretinere satisfacatoa-
re - pret de pornire a licitatiei 3000 lei; - autoturism
Aro 243 D - stare de intretinere rea - pret de pornire a
licitatiei 1400 lei; - copiator Lanier 6716 - stare de in-
tretinere satisfacatoare - pret de pornire a licitatiei
310 lei. *) Cota de taxã pe valoare adaugatã pentru

vânzarea bunurilor mobile este de 24% / neimpozabil,
in conformitate cu prevederile art. 140, alin. (3), lit b)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modi-
ficarile ulterioare si pct. 4, alin 3 din Normele Meto-
dologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal apro-
bate prin Hotararea Guvernului nr. 44 / 2004, cu mo-
dificarile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã instiinteze despre
aceasta organul de executare inainte de data stabili-
tã pentru vânzare. Cei interesati in cumpararea bu-
nurilor sunt invitati sã prezinte, pânã la termenul de
vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in
ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cum-
parare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei
de participare, reprezentand 10% din pretul de por-
nire a licitatiei sau scrisoare de garantie bancara; im-
puternicirea persoanei care-l reprezinta pe ofertant;
pentru persoane juridice de nationalitate romana,
copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoane
juridice straine, actul de inmatriculare, tradus in lim-
ba romana; pentru persoanele fizice romane, copie
de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice
straine, copie de pe pasaport; dovada (certificat de
atestare fiscala), emisa de creditorii fiscali, ca nu are
obligatii fiscale restante urmand sa se prezinte la data
stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate in-
troduce contestatie la instanta judecatoreasca com-
petenta, in termen de 15 zile de la comunicare, in
conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordo-
nanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modi-
ficarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitii-
lor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completa-
rile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masurile de
executare silita, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informatii suplimentare va pu-
teti adresa la sediul nostru sau la nr. de telefon 0251
336 795. Data afisarii: 29.03.2012.
Administratorul Unic al Societãþii Cooperative Meº-
teºugãreºti Independenþa SCM Calafat, convoacã pe
data de 12.04.2012, Adunarea Generalã Ordinarã la
ora 10.00, ºi Adunarea Generalã Extraordinarã la ora
12.00, în Calafat, str. “Traian” nr. 32, având urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Raport privind activitatea econo-
mico – socialã desfãºuratã în anul 2011. 2. Raport
privind realizarea BVC pe anul 2011. 3. Aprobarea bi-
lanþului ºi contului de profit ºi pierderi ºi repartizarea
profitului net pe anul 2011. 4. Raportul privind modul
de îndeplinire de cãtre administrator a obligaþiilor ce
i-au revenit din contractul de administrare ºi criteriile
de performanþã stabilite. 5. Raportul cenzorului. 6. Ra-
portul reprezentantului cu probleme sociale. 7. Apro-
barea BVC pe anul 2012. 8. Aprobarea criteriilor de
performanþã (anexele 1 ºi 2) la contractul de adminis-
trare ºi gestionare al administratorului. 9. Adoptarea
hotãrârii referitoare la clauzele generale privind ra-
porturile de muncã, precum ºi a sistemului de salari-
zare conform Hotãrârii UNCOM – UCECOM Nr. 11/
2006. 10. Aprobarea cooptãrii de noi membri coope-
ratori ºi excluderea (retragerea) celor care au plecat
din societate. 11. Aprobarea modului de acoperire a
eventualelor pierderi neimputabile înregistrate la sfâr-
ºitul exerciþiului financiar. 12. Aprobarea diminuãrii
capitalului social cu aportul membrilor cooperatori
retraºi. 13. Aprobarea majorãrii capitalului social cu
aportul membrilor cooperatori în activitate. 14. Apro-
barea vânzãrii de active. 15. Diverse.

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 tapiþe-
re ºi mobilier de recondiþio-
nat. Telefon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigide-
re ºi lãzi frigorifice la domici-
lil clienþilor. Telefon: 0740/
895.691.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.
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.
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 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.

Consiliul de Administraþie al SC COMAT Dolj SA în
conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, convoacã: Aduna-
rea Generalã Ordinarã a Acþionarilor în ziua de 27
aprilie 2012, ora 13.00, la sediul societãþii din Craio-
va, str. Sãrarilor nr. 31 cu urmãtoarea ordine de zi:1.
Raportul Consiliului de Administraþie pentru exer-
ciþiul financiar pe anul 2011. 2. Raportul de Audit
Financiar extern pentru anul 2011. 3. Aprobarea Bi-
lanþului Contabil ºi a Contului de Profit ºi Pierderi
pentru anul 2011. 4. Aprobarea Bugetului de Veni-
turi ºi Cheltuieli pentru anul 2012. 5. Aprobarea Pla-
nului de Investiþii pentru anul 2012. 6. Aprobarea
casãrii de mijloace fixe. 7. Aprobarea declanºãrii ºi
casãrii de materiale fãrã miºcare uzate fizic ºi moral.
8. Alegerea Consiliului de Administraþie. 9. Diverse.
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De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

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
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 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 sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trila-
teralã, 100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane în-
chise, jaluzele exterioare, izo-
laþie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, 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,
teren 5000 mp central. Te-
lefon: 0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe, curte –
38 ari în Valea Stanciului,
Þugureºti – Dolj. Telefon:
0721/502.003.
Particular, vând casã Craio-
va, str. „Drumul Jiului”, 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã. Telefon: 0746/
498.818.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m amprenta
la sol, teren 280 mp, con-
strucþie an 2000, str. „Ana
Ipãtescu”, preþ 135.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Pen-
ny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb locuinþã Craiova stra-
da Paºcani nr. 3, sc. 1, ap.
31, bloc cãmin cu Bucureºti.
Telefon: 0728/014.925.
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 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.
Vând teren agricol extravi-
lan, zona Segarcea- Giur-
giþa, irigabil, 57.400 mp. Te-
lefon: 0740/081.847.
Vând pãdure, vârsta 50 – 60
ani, amestec stejar, cer, go-
run, la 5 km de Craiova în
parcul de vacanþã din comu-
na Podari, utlitãþ, drum de
acces, acte în regulã, cadas-
tru, preþ de crizã 10.000 lei/
ha. Telefon: 0771/751.031.
Cârcea, strada „Salcâmu-
lui”, teren 670 mp, deschi-
dere 19 m, utlitãþi, cadastru.
Telefon: 0767/263.391.
Vând un hectar de salcâm
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, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
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 Go-
vora „Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschide-
re drum European  Craiova
–  Balº-Bucureºti, cu utilitãþi,
pentru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m Câr-
cea – Centura Ford. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de
Sus, fiind la stradã betonatã ºi
cu toate facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, 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.
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, diesel,
2005, full option, garaj,
unic proprietar. Telefon:
0760/272.814.
Vând Nubira II, CDX fabri-
caþie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full
optional, piele, bleu-marin
metalizat, perfect, distribu-
þie 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
negociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omo-
logat, 2200 E, negociabil.
Telefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabri-
caþie 2002, motor 1,4, ben-
zinã, climã, geamurui se-
curizate, oglinzi electrice,
închidere centralizatã, preþ
2000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, ber-
linã 2008, preþ 3900 E. Te-
lefon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full option,
anvelope varã + iarnã. Te-
lefon: 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 motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
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.
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

Societate comercialã
închiriazã sau vinde spaþii

de producþie situate în
Bariera Vâlcii (fosta Avicola).

Telefon: 0770/887.454

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

Vând 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,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã –
50 vedre; 2 scãri duble din
þeavã φφφφφ 1/2; roabã, cãruþ
curte mare cu douã roþi cu
rulmenþi. Telefon: 0784/
200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca.Telefon: 0724/
967.663.
Vând anvelope iarnã puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi
ºi R 14/185/60, 4 bucãþi,
jenþi 4 gãuri. Telefon: 0762/
672.086.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Tele-
fon: 0767/116.092.

Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 co-
joc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina
defectã, anvelope 165/13
noi 2 bucãþi, frigider Electro-
star 320 litri. Telefon: 0721/
179.420.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. 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. Telefon:
0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canistre
20 l metal, reductor oxigen
sudurã, polizor (flex) D 125
X 850 w, preþ negociabil.
Telefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de monopol, co-
muna Negomir, judeþul Gorj,
sat Palchinu. Telefon: 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 han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând recamier – bine între-
þinut, preþ negociabil. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. 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 vouchere pe anul
2012. Telefon: 0747/493.975.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Închiriez casã cu utilitãþi
pentru birouri, farmacii, ca-
binete medicale, labora-
toare, - central. Telefon:
0748/195.954.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazda lui Novac, etaj 2,
rog seriozitate. Telefon:
0770/223.865.
Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi ºi
obligaþii majore, camerã
acces la bucãtãrie, baie,
vine 5 zile pe lunã în cele 2
camere disponibile. Tele-
fon: 0766/304.708; 0251/
359.300.
Închiriez garsonierã mobi-
latã Craioviþa Nouã, pe ter-
men lung. Telefon: 0765/
291.628.
Primesc 2 fete în gazdã
pe perioadã lungã, ca-
merã mobilatã cu strictul
necesar. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la te-
lefon: 0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp)
pentru birouri, zonã cen-
tralã, singur în curte. Tele-
fon: 0727/356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepi-
nierã pomi, flori ºi creºte-
rea pãstrãvului în bazine.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.

Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã
central, 1800 m.p. cu toate
utilitãþile. Telefon: 0721/
995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial
termopan 18 mp. Telefon:
0722/943.220; 0740/
649.518.
Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.
Ultracentral, toate condiþiile,
3 camere, decomandat,
Proiect M. Telefon: 0740/
393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pen-
tru diferite activitãþi comercia-
le. Telefon: 0755/747.258;
0722/773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Închiriez apartament nemo-
bilat Craioviþa Nouã, 100 E.
Telefon: 0744/139.476;
0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþionat,
termopane, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional,
parter, bloc, 4 camere, in-
trare separatã de locatari,
balcon închis, microcen-
tralã, alarmã, gresie, fa-
ianþã, pretabil inclusive
pentru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament 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 pentru
prietenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi 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. Te-
lefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Enache Aurica, Craiova,
Craioviþa Nouã, pierdut di-
plomã bacalaureat Liceul
Economic. Se declarã nulã.
Pierdut legitimaþii de vete-
ran ºi vãduve de veteran de
rãzboi pe numele: Geonea
Maria din Cãlãraºi; Buia
Maria din Craiova; Curles-
cu Constantin din Sopot;
Iliºcaru Tanþa din ªimnicu
de Sus; Nuþa Tanþa din Sa-
dova; Cotarcea Ileana din
Farcaºu; Dan Ana din So-
pot. Se declarã nule.

COMEMORÃRI
Se împlinesc 17 ani de
adâncã tristeþe de când
destinul a smuls dintre
noi pe nepreþuita noas-
trã SANDA CIOBANU.
Pios omagiu ºi o rugã-
ciune pentru ca Bunul
Dumnezeu s-o aibã în
grija Sa! Familia.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.



Astãzi, ora 22:05
AZ Alkmaar – Valencia Dol.Sp.1
Schalke 04 – Ath. Bilbao Sport.ro
Sporting Lisabona – Metalist Harkov Dol. Sp.2
Atl. Madrid – Hannover 96
Returul se va disputa în 5 aprilie.
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A arbitrat Felix Brych (Germania).

APOEL Nicosia 0-3 Real Madrid
Stadion: „Neo GSP”, spectatori: 22.000
Au marcat: Benzema 74, 90, Kaka 82

Chiotis – Poursaitides, Oliveira
(Kaka 13), P. Jorge, Boaventura –
Charalambides, N. Morais, H. Pin-
to (Solari 72), Alexandrou (H. Sou-
za 46) – Trickovski, A. Almeida.

Antrenor: Ivan Jovanovici.

Casillas – Arbeloa, Pepe, S. Ra-
mos, Coentrao (Marcelo 64) – Khe-
dira, ªahin (Granero 84) – Benze-
ma, Ozil, Kaka, Cr. Ronaldo – Hi-
guain (Kaka 64).

Antrenor: Jose Mourinho.

Aventura ciprioþilor printre
stele s-a terminat. Era cert cã
nu au nici o ºansã cu Real, dar
nu pãrãsesc Liga frumos. Au

Deºi au rezistat eroic aproape 75 de minute, ciprioþii au primit pânã la urmã ce-au meritat

refuzat total fotbalul, marþi, ºi
au pierdut dureros. 0-3, putea
fi 0-4, 0-5, orice scor cu
tabela imaculatã în dreptul lor.

Când nu ataci, e imposibil sã
marchezi.

Pentru Real, a fost o joacã,
un antrenament cu “sparring”
ºi cu public. Ecuaþia era
simplã: nu trebuia decât sã
desfacã apãrarea aparent
ermeticã a gazdelor. ªi cum sã
nu reuºeascã! Nu în prima
reprizã, pentru cã Benzema
mai rateazã ºi cu poarta goalã,
iar viteza nu a fost cea mai
bunã, dar spre final au apãrut
ºi golurile. Nu înainte ca
Mourinho sã mai demonstreze
încã o datã cã e antrenor
mare, când i-a scos din teren
pe Coentrao ºi Higuain,
aruncându-i în luptã pe
Marcelo ºi Kaka (64). Iar
celor doi nu le-a luat decât

vreo 10 minute pânã sã
contribuie decisiv la cãderea
redutei cipriote. Pasã excelen-
tã Marcelo, centrare la fel
Kaka, ºi gol simplu, cu capul,
Benzema. Apoi, efort superb al
lui Marcelo, minge întoarsã
din apropierea liniei de fund a
terenului, ºi lat ca la antrena-
ment Kaka (0-2). Reuºita ce a
închis tabela a purtat ampren-
ta germanului Ozil, a cãrei

centrare cu exteriorul picioru-
lui stâng a fost reluatã în plasã
de acelaºi Benzema. Rãzbuna-
re pentru fosta sa echipã,
Lyon, eliminatã în faza ante-
rioarã de APOEL.

Ca o idee a neputinþei
cipriote, zero ºuturi la poartã
ºi 12 atacuri au declanºat
amfitrionii, faþã de 24 de
ºuturi ºi 70 de atacuri iniþiate
de “galactici”.

Benfica Lisabona 0-1 Chelsea Londra
Stadion: „Da Luz”, spectatori: 60.000

A marcat: Kalou 75
Artur – M. Pereira, Luisao,

Jardel, Emerson – Aimar (Matic 69),
J. Garcia (Nolito 81), B. Cesar (Ro-
drigo 69) – Witsel, Gaitan, Cardozo.

Antrenor: Jorge Jesus.

Cech – Ferreira (Bosingwa 80),
D. Luiz, Terry, A. Cole – Ramires,
Meireles (Lampard 68), Mata, Mi-
kel – Torres, Kalou (Sturridge 82).

Antrenor: Roberto Di Matteo.
A arbitrat Paolo Tagliavento (Italia).

Mantia de vreme rea, Rober-
to Di Matteo a mai fãcut o vic-
timã în Ligã. Chelsea, deºi do-
minatã clar, marþi seara, s-a
impus cu 1-0 pe “Da Luz” ºi se
pregãteºte, dupã 4 ani de pau-
zã, de semifinala cu Milan sau
Barcelona.

Benfica a gãsit greu breºe în
fortul londonez. Cardozo, servit
de Bruno Cesar, l-a depãºit pe
Terry, dar a tras pe lângã þintã.

Au suferit din greu, dar la sfârºit au zâmbit

Londonezii, cu un pas în penultimul act

Nici cu capul n-a fost mai pre-
cis paraguayanul, chiar dacã a
trecut constant de cãpitanul “al-
baºtrilor”. Abia pe finalul repri-
zei s-au vãzut ºi londonezii, doar
cã Torres ºi-a pãstrat obiceiul de
a marca rar. Raul Meireles a fost
mai periculos, nu însã de ajuns
ca sã-l batã pe Artur. Scor alb la
pauzã.

Cardozo a fost gura de foc a
lusitanilor ºi-n actul secund, în

debutul cãruia David Luiz a avut
o intervenþie magistralã, punând
pieptul la “bomba” de 1-0. Do-
minarea “alb-roºie” se putea
concretiza, dar Tagliavento n-a
dictat penalty, deºi Terry a blo-
cat clar cu mâna ºutul-centrare
al lui Maxi! Meciul s-a încins ºi
Mata a lovit bara dupã ce-l dri-
blase pe Artur!

Dar a doua oarã “albaºtrii”
n-au mai iertat. Dupã ce a strã-
puns tot flancul drept, Torres
l-a servit pe Kalou, care a scu-
turat plasa din 6 metri. 0-1, con-
trar cursului jocului. Remiza ar
fi fost mult mai echitabilã, dar
Gaitan nu l-a putut bate nici cum
pe Cech.

Returul celor douã partide va avea loc în 4 aprilie.
Jocurile AC Milan – FC Barcelona ºi Olympique Marseille – Bay-

ern Munchen, a cãror manºã secundã este programatã în 3 aprilie,
s-au disputat asearã.

LIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TUR

Tottenham Hotspur ºi FC Everton s-au
calificat marþi seara în careul de aºi al FA
Cup, ele urmând sã înfrunte în ultimul act
rivalele locale Chelsea Londra, respectiv FC
Liverpool.

Derby-uri locale în semifinalele Cupei AnglieiDerby-uri locale în semifinalele Cupei AnglieiDerby-uri locale în semifinalele Cupei AnglieiDerby-uri locale în semifinalele Cupei AnglieiDerby-uri locale în semifinalele Cupei Angliei
Performanþa lui “Spurs” a venit graþie unui

3-1, în propiul fief, cu Bolton, goluri Nelsen
74 (foto, bucurându-se alãturi de coechipierii
sãi), Bale 77, Saha 90+3 / Davies 90, în timp
ce a “caramelelor”, urmare a succeslui re-

purtat, în deplasare, cu Sunderland, 2-0
într-o rejucare (Jelavici 24, Vaughan 57
autogol), dupã 1-1 pe “Goodison Park”.

Meciul dintre Tottenham ºi Bolton a fost
reluat de la 0-0, dupã ce în 17 martie par-
tida a fost întreputã în minutul 41, la sco-
rul de 1-1, deoarece fotbalistul oaspeþilor,
Fabrice Muamba, a suferit un atac de cord.

Ambele confruntãri din semifinale se vor
disputa pe “Wembley”, în 14 ºi 15 aprilie,
primele intrând în luptã formaþiile oraºului
Liverpool.

Finala va avea loc tot pe arena londone-
zã, în 5 mai.

Jose Mourinho nu-l mai are la inimã pe
Iker Casillas. Furia pe care antrenorul Rea-
lului o are faþã de portarul spaniol a ajuns
atât de mare încât i-a solicitat preºedintelui
Florentino Perez sã-l vândã! Informaþia a
furnizat-o cotidianul catalan Sport, care a
precizat cã “relaþia dintre cei doi s-a înrãu-
tãþit dupã ce Iker, din rolul de cãpitan, i-a
interzis tehnicianului sã intre în vestiar ºi i-a
zis cã nu e de acord cu modul sãu de a pro-
ceda în multe dintre împrejurãri”.

Cum s-a ajuns pânã aici? “Casillas, un
caracter foarte calm, nu se potriveºte cu
caracterul rãzboinic al lui Mourinho, iar
antrenorul o ºtie. Obiºnuit sã lucreze cu
un grup de soldaþi, Jose considerã cã in-
fluenþa lui Iker în echipã este negativã, mai
ales cã toþi internaþionalii spanioli se pun
pe aceeaºi linie cu portarul, iar acest lu-
cru divide lotul. Atitudinea acestora ºi buna
lor relaþie cu cei de la FC Barcelona a fost
alt motiv de conflict între tehnician ºi ju-
cãtor”, a explicat Sport.

Tot ziarul catalan a adãugat: “Condu-

Presa spaniolã anunþã!

Mourinho vrea sã scape de Casillas
Tehnicianul portughez i-a cerut boss-ului Perez sã-l vândã pe goalkeeper

cerea Realului este conºtientã de aceastã si-
tuaþie ºi se teme cã va trebui sã aleagã între
unul ºi altul la finalul sezonului. Mourinho,
pe de o parte, doreºte sã scape de Casillas
pentru a avea un efectiv mai dedicat ideilor
sale. Perez, pe de alta, a arãtat mereu o pre-
ferinþã pentru Iker, mai ales cã-i spaniol, dar
încã nu s-a pronunþat. Jucãtorul ºtie toate
miºcãrile ºi nu puþini considerã cã erorile sale
din ultima perioadã sunt rodul acestei lipse
de încredere”.

Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!Show galactic!
LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii joi, 29 martie 2012
Pagină realizată de COSMIN STAICUsport

Refuzaţi de Mircea Rednic şi
Viorel Hizo, şefii Petrolului s-au
orientat spre Gigi Mulţescu. An-
trenorul în vârstă de 60 de ani a
semnat cu Petrolul, formaţie pe
care a mai pregătit-o şi în trecut,
în sezonul 2003-2004. Ultimul an-
gajament al lui Mulţescu a fost
cu echipa Delta Tulcea, care l-a
instalat săptămâna trecută în lo-
cul lui Cristi Dulca. „Mi-am în-
cheiat conturile cu Delta Tulcea.
Ieri am plecat de acolo pentru că
nu aveam un al treilea portar în
lot, deşi îl cerusem. Titularul a
luat al 4-lea galben la Iaşi şi nu
aveam rezervă, mai aveam un
copil de 16 ani. Un acţionar de la
Delta m-a şi jignit, mi-a zis să mă
descurc cu ce am. Aseară am pri-
mit un telefon de la Petrolul, am
discutat şi ne-am înţeles în mare
parte. Acum sunt în drum spre
Ploieşti ca să semnăm actele. Nu
mă sperie poziţia din clasament,
e o provocare pentru mine, vreau
să păstrez echipa în Liga 1”, a de-
clarat Mulţescu.

Mulţescu l-a înlocuit pe Răchită la Petrolul

Foşti jucători ai Universităţii Cra-
iova, reuniţi sub denumirea Craiova
Maxima, vor disputa astăzi, pe sta-
dionul „Parc” din Balş, un meci de-
monstrativ de old-boys contra unei
selecţionate loc ale denumită IOB
Balş. Evenimentul, programat de la
ora 16, este organizat de Primăria
Balş, iar din echipa craioveană vor
face parte, printre alţii: Negrilă, Do-
nose,  Tilihoi, Geolgău, Cristescu,
Papură, Ciurea, Sava sau Vancea, iar
portar va fi Florin Dumitru. „Craio-
va Maxima” va continua meciurile
demonstrative în luna aprilie, fiind
invitată de municipalitatea din Seve-
rin pentru o acţiune cu ocazia zilelor
oraşului în care va fi implicată şi o
echipă de old-boys din zonă. Parti-
da de astăzi este anunţată de organi-
zatori drept „meciul anului”, iar pe
fundalul anunţului este inserată stema Universităţii Craiova, fapt care ar
putea să declanşeze din nou o reacţie din partea lui Adrian Mititelu, de-
ranjat de fiecare dată când se folosesc însemnele sau denumirea echipei
pe care a declarat-o „a copiilor, copiilor, copiilor” săi şi care nu va muri
datorită familiei sale, după cum recent a precizat.

Craiova Maxima
joacă azi la Balş

Există şi o tagmă în care bâta înlo-
cuieşte raţiunea. Suporterii spun că
aceea este „cea mai proastă meserie”,
cea mai umilitoare din punctul lor de
vedere. Una în care frustrarea se ma-
nifestă într-o formă inumană, sălbati-
că, băieţii cu căşti împroaşcă gaze în
neştire şi manevrează pulanele, satis-
făcuţi ca şi cum ar îndeplini un act ar-
tistic. Pe jandarmi nu-i stârnesc dez-
ordinea, haosul, fiindcă ei înşişi le pro-
voacă, ei sunt iritaţi de comentarii, de
ironii, de acţiuni pe care nu le percep,
de iniţiative pe care nu le înţeleg. Are-
nele sunt locaţiile de bază în care for-
ţele de ordine crează sau amplifică
dezordinea, în loc să o estompeze. Lo-
cul în care se refulează vajnicii purtă-
tori de pulan. Eram la un meci al Ştiin-
ţei la Constanţa, acum vreo 10 ani,
când am observat cel mai bine cum se
acţionează instictele primare ale com-
plexaţilor. „Men in black” erau croiţi
pe bătaie. Fuseseră ţinuţi în dispoziti-
ve o perioadă lungă probabil şi primi-
seră dezlegare la masacru. Fanii nu au
ripostat, în ciuda provocărilor repetate
ale jandarmilor. Replicile sarcastice îi

Pase scurte,
pase lungi Jandarmilor ce sunteţi!

dureau însă straşnic
pe „or dina ri” . „N u
v-am zărit pe la biblio-
tecă, jandarmilor ce
sunteţi!” a fost fraza
care în cele din urmă
i-a scos din sărite. Au-
ziseră cândva acest
cuvând „bibliotecă”. Îl
asociau cu ceva prohi-
bit.  Ştiau doar că e
ceva nociv, ceva care
se  t ra ns formas e în
timp într-o insultă ex-
tremă la adresa lor. Şi
au pornit măcelul.. . La
mitingul oltenesc de la
Bucureşti „căscaţii”
şi-au fă cut  din nou
„meseria”. S-au nă-
pustit asupra unui puşti
de 17 ani, pe care l-au
târât de păr, pumnii şi
pulanele lucrând la foc
automat asupra minorului neprihănit.
Pletele cârlionţate, privirea semeaţă şi

statura impozantă le-au stârnit mânia,
neutralizând neuronul obosit al celor
care aşteptau în zadar un pretext de
bătaie. Bestiile hămesite de sânge, cu
ţigara în colţul gurii şi faţa schimonosi-
tă de mânie au anihilat un protest paş-
nic care i-a agasat din start.  Femei plim-
bându-şi odraslele prin Piaţa Victoriei
într-un week-end însorit priveau oripi-
late imaginea care probabil le va îndem-
na să-şi ţină urmaşii departe de stadioa-
ne, locurile ideale pentru abuzuri.  Au
fost destule victime colaterale, dar jan-
darmii erau  supraexcitaţi de sânge, mai
ales că suporterii sunt o categorie care
nu acceptă senină şi inocentă abuzuri-
le, dovadă fiind participarea lor în masă
la protestele sociale recente. Vlad Nea-
goe, tânărul crescut într-o familie care
venerază Ştiinţa, şi-a primit adevăratul
botez de suporter. Paradoxal, într-o pe-
rioadă în care pasiunea sa a devenit una

virtuală şi în care a ieşit în stradă toc-
mai pentru a-şi revendica dreptul de a
simţi.  Suporteri şi cetăţeni, laolaltă au
fost sechestraţi doar pentru că îndrăz-
niseră să-şi strige nemulţumirea într-un
stat poliţienesc, iar uneltele sistemului
calcă pe cadavre pentru a „restabili or-
dinea” în stilul pe care-l regăsim doar
înainte de ’89. E evident că jandarmilor
li s-a transmis să nu dea prilejul mani-
festării pro-Universitatea să se trans-
forme într-una de protest general, iar
aceştia nu aveau capacitatea de a dis-
cerne acest eventual moment, aşa că
au acţionat discreţionar, barbar, trans-
formând un miting izvorât din pasiune
într-un adevărat masacru. Tot ei au ofe-
rit şi rezultatele „izbândei”: amenzi de
peste 20.000 de lei şi o grămadă de re-
ţineri abuzive. Şi-au făcut norma, bra-
vii de ei.  Fiţi mândri, jandarmilor ce sun-
teţi! ACAB oare?


