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22 de companii
prezente la
Târgul de Cariere
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- De mâine, Popescule, Guvernul ne
dublează salariile, ne dublează pen-
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Vasile Blaga,
politicianul care
nu şi-a pierdut
capul

Aflat la Oradea, preşedintele
Senatului, Vasile Blaga, l-a apărat
pe fostul prim-vicepreşedinte al
PDL, Sorin Frunzăverde, şi după
anunţul acestuia de a părăsi par-
tidul şi de a candida la un nou
mandat de preşedinte al Consiliu-
lui Judeţean Caraş-Severin din
partea PNL, sub sigla USL. Ce a
spus Vasile Blaga? Nimic altceva
decât ceea ce trebuia spus şi anu-
me că Sorin Frunzăverde „a fost
un om foarte important în PDL”
şi „de aici până la a-l face în fel şi
chip este un drum lung”.

Directorii
aeroporturilor
din România
s-au întâlnit
la Craiova

Franţa: Sarkozy
„ia faţa”
lui Hollande
în sondaje

Potrivit unui sondaj realizat de
CSA, publicat miercuri, Nicolas Sar-
kozy, preşedintele-candidat din par-
tea UMP, este creditat în intenţiile de
vot pentru primul tur al prezidenţia-
lelor cu 30%, faţă de 26% cât deţine
Francois Hollande, care ar fi cedat
două procente în ultima vreme. Alte
patru instituţii de sondare, TNS So-
fres, Ifop, Opinion Way şi Harris
Interactive, l-au dat, în ultimele zile,
pe preşedintele-candidat în faţa prin-
cipalului său adversar. La rândul lor,
Ipsos, BVA şi LH2 l-au plasat pe
Francois Hollande pe primul loc…

Obiectivul instituţional major
pentru anul 2012 :

Multiplicarea
numărului
de beneficiari
ai garanţiilor
financiare

Caz incredibil într-o localitate din judeţul Dolj! O femeie
de  22 de  ani, din comuna Breasta, a ajuns după gratii în
cursul zile i de joi, după ce s -a stabilit că aceasta şi-a bătut
şi maltratat în repetate  rânduri băieţe lul, în vârstă de 6 ani.
Despre abuzurile la care  a fost supus minorul, oamenii legii
au aflat de  la mătuşa acestuia, care  îi es te şi moaşă, şi care
a depus o plângere după ce  l-a găsit întâmplător pe  copilul
care fugise de acasă.
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Cursul pieþei valutare din 31 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Peste 4.000 de diplome false au fost emise
de conducerea actualã a Universitãþii „Petre
Andrei” din Iaºi (UPA) ºi nimeni nu pare sã
facã nimic. Aceste diplome sunt acordate de
Universitatea Petre Andrei, deºi studenþii care
au susþinut licenþa în Comunicare ºi Relaþii
publice ar fi absolvit, de fapt, Universitatea
„Apollonia” din Iaºi. Diplomele nu sunt sem-
nate de cãtre rector, ci de Sorin Bocancea,
în calitate de preºedinte al UPA, deºi aceastã
calitate a fost infirmatã de cãtre Tribunalul
Iaºi, prin Sentinþa civilã nr. 175 din
31.01.2012. Mai mult, Universitatea „Petre
Andrei” funcþioneazã ºi astãzi cu o conduce-
re (rectorul Doru Tompea) constituitã în
urma unui ordin semnat de Cãtãlin Baba ºi
anulat definitiv ºi irevocabil de cãtre Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (Decizia nr. 5047/
28.06.2011). Prin urmare, nici o diplomã emi-
sã sub actuala conducere, începând din au-
gust 2009, nu este valabilã, sute de studenþi
rãmânând într-o situaþie criticã.
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Fosta conducere a UPA a obþinut în instan-
þã reintegrarea pe funcþiile deþinute înaintea nu-
mirii lui Tompea, iar profesorul Nicolae Nicu-
lescu, care avea anterior funcþia de rector, îm-
preunã cu alþi 48 de profesori, a încercat sã
punã în aplicare Decizia civilã irevocabilã nr.
494/20.01.2012 a Curþii de Apel Bucureºti, îm-
preunã cu un executor jude-
cãtoresc, însã conducerea
care se aflã deja acolo refuzã
sã se conformeze legii. „Pe
lângã cei din tabãra lui Tom-
pea, care au preluat ilegal con-
ducerea instituþiei, vinovat este
ºi Ministerul Educaþiei, care nu
a reacþionat la anularea celor
douã ordine prin care Tompea
a fost numit rector, lãsând
UPA pe mâna unor oameni ires-
ponsabili, care au adus-o în
pragul falimentului. Reprezen-
tanþii ministerului, ca ºi con-

ducerea UPA, fac un joc periculos cu destine-
le studenþilor care plãtesc taxe”, a declarat Ni-
culescu.

Chestionat pe acest subiect, consilierul mi-
nistrului Educaþiei, Tudorel Urian, a declarat cã
nu ºtie nimic despre aceste hotãrâri irevocabile,
deºi ministerul avea calitatea de pârât în proces.

CSAT a decis limitarea
recrutãrii poliþiºtilor din sursã
externã

Consiliul Suprem de Apãrare a
Þãrii a decis, în ºedinþa de joi, limita-
rea recrutãrii poliþiºtilor din sursã
externã, informeazã un comunicat de
presã transmis de Administraþia Pre-
zidenþialã. „Ministrul Gabriel Berca
a prezentat o analizã a activitãþii des-
fãºurate de cãtre Ministerul Adminis-
traþiei ºi Internelor în perioada 2007-
2011, în domeniul gestionãrii resur-
selor umane. Cu acest prilej, s-a sta-
bilit limitarea recrutãrii poliþiºtilor
ºi cadrelor militare din sursã exter-
nã”, menþioneazã sursa citatã. Toto-
datã, s-a stabilit ca la nivelul MAI sã
se realizeze o strategie, pe termen
mediu ºi lung (2020), astfel încât ie-
ºirile ºi încadrãrile în sistem sã fie
coroborate cu cifrele de ºcolarizare
pentru aceastã perioadã, precizeazã
comunicatul Preºedinþiei.

Ponta: De luni, USL va avea
majoritatea la Senat

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a
declarat, joi seara, cã, începând de
luni, USL va avea, la Senat, un vot în
plus faþã de coaliþia aflatã la guverna-
re, caz în care este posibil ca senatorii
Uniunii sã meargã la vot, pentru a res-
pinge anumite legi. „La Senat, de douã
luni de zile nu a fost niciodatã cvorum.
Dacã ne luãm dupã calculul actual al
hârtiei, avem majoritate. Domnul
Geoanã nu a votat nici cu cei de la
putere, nici cu cei din opoziþie, iar fai-
mosul senator Urban (n.r. – Iulian Ur-
ban) e vopsit - zice cã e independent,
dar ei îl numãrã la ei. Dacã ne luãm
dupã cifrele oficiale, de luni, de când
va face trecerea la USL senatorul de
Caraº-Severin (n.r. – Iosif Secãºean),
vom avea un vot în plus. Nu vã ascund
cã mai sunt ºi alþi senatori care ni se
vor alãtura”, a spus Ponta. El a adãu-
gat cã, în mod cert, senatorii USL vor fi
prezenþi la toate legile legate de Me-
canismul de Cooperare ºi Verificare.
„Având majoritate, este probabil sã
mergem ºi la alte legi, pe care vrem sã
le respingem”, a menþionat Ponta.

Preºedintele PDL, Emil
Boc, ºi secretarul general,
Ioan Oltean, au ajuns, ieri-
dimineaþã, la Reºiþa (Caraº-
Severin), pentru o întâlnire
cu primarii formaþiunii din
judeþ, la care a fost evaluatã
situaþia filialei în contextul
trecerii fostului lider, Sorin
Frunzãverde, la PNL. La
final, Emil Boc a anunþat cã
Biroul Permanent Naþional al
PDL va desemna, luni, o
conducere interimarã a filialei
din Caraº-Severin, iar forma-
þiunea va merge mai departe.
Totodatã, Boc a reamintit cã
PDL s-a mai confruntat cu
situaþii în care lideri impor-
tanþi ai partidului au plecat,
enumerându-i pe Bogdan
Niculescu Duvãz ºi Alexandru
Sasu. El a spus chiar cã
formaþiunea a avut continuita-
te ºi „resortul intern sã
continue” chiar ºi dupã
plecarea fondatorului sãu,
Petre Roman.

La rândul sãu, Sorin
Frunzãverde a declarat, tot
ieri ºi tot de la Reºiþa, cã un
numãr de 38 de primari,
dintr-un total de 42, câþi are

PDL în judeþul Caraº-Severin,
îl vor urma la PNL ºi vor
candida din partea USL la
primãriile localitãþilor respec-
tive. „38 de primari au
confirmat cã vor candida din
partea USL, unul dintre ei va
lua o decizie luni, iar trei
dintre ei vor rãmâne la PDL.
Nu am fãcut ºi nu fac nici o
presiune asupra nimãnui. Mã
aºteptam ca un numãr covâr-
ºitor de primari sã urmeze
demersul meu politic, nu este
o noutate pentru mine, având
în vedere actul administrativ
fãcut împreunã în aceºti ani,
dar ºi (n.r. – faptul cã) actul
guvernamental în aceastã
perioadã nu a fost unul, cel
puþin financiar, orientat spre
susþinerea administraþiilor
locale. Dimpotrivã, a fost
unul ultracentralizat, resursa
financiarã fiind alocatã
ministerelor ºi agenþiilor. Nu
am hotãrât încã modul în care
cele trei grupãri vor fi repre-
zentate în Consiliul Judeþean,
dar pot sã vã spun cã acum
vorbim de douã grupãri, ºi
anume PNL ºi PSD”, a decla-
rat Frunzãverde.

38 de primari PDL din Caraº-Severin
îl urmeazã pe Frunzãverde

Primarul Sectorului 4, Cris-
tian Popescu Piedone, fost mem-
bru PC, dar care trecuse la
UNPR, va candida din partea
USL pentru un nou mandat, con-
form anunþului fãcut ieri de li-
derul PSD, Victor Ponta. ªi pre-
ºedintele PC, Daniel Constantin,
a susþinut cã Piedone va candi-
da din partea Uniunii. „Eu nu-mi
trãdez niciodatã cetãþenii Secto-
rului 4 ºi voi rãmâne loial aces-
tora”, a dat asigurãri, în confe-

Piedone s-a rãzgândit iar
ºi candideazã din partea USL

rinþa de presã de ieri, Piedone,
care a susþinut chiar cã a fost
tot timpul membru al PC. El s-a
lansat într-o discuþie în contra-
dictoriu cu jurnaliºtii prezenþi,
care l-au întrebat despre pleca-
rea sa la UNPR ºi revenirea în
PC. „Am voie sã simpatizez pe
cine vreau”, a rãspuns primarul
Sectorului 4. Pe 9 martie, secre-
tarul general al UNPR, Neculai
Onþanu, declara cã formaþiunea
sa are candidaþi proprii la toate

primãriile de sector,
context în care îl no-
minaliza candidat al
Uniunii la Sectorul 4 pe
Cristian Popescu Pie-
done. În decembrie
2011, Elena Udrea, pre-
ºedintele organizaþiei
PDL Bucureºti ,  l -a
anunþat  pe Piedone
drept coordonatorul
campaniei PDL-UNPR
Bucureºti pentru alege-
rile din 2012.

PDL, UNPR, PNÞCD ºi PER înfiinþeazã în Capitalã, special pen-
tru alegerile locale din iunie, „Miºcarea pentru Noul Bucureºti”,
protocolul în acest sens urmând sã fie semnat astãzi. Colegiul Di-
rector al PDL a decis, în 11 martie, ca organizaþiile judeþene sã
vinã cu propuneri de alianþe, dar acestea sã nu se numeascã „Miº-
carea Popularã”, declarau atunci, pentru Mediafax, surse din par-
tid. Decizia Colegiului Director venea dupã ce, în 4 martie, acelaºi
for hotãrâse cã PDL nu va încheia alianþe la nivel naþional, dar cã
organizaþiile judeþene pot decide sã încheie alianþe pe plan local,
sub denumirea „Miºcarea Popularã”, cu sigla inima.

PDL, UNPR, PNÞCD ºi PER înfiinþeazã,
azi, „Miºcarea pentru Noul Bucureºti”

Fostul premier Adrian Nãstase
a fost condamnat, ieri, de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, la trei
ani de închisoare cu suspendare
pentru ºantaj, în dosarul „Zambac-
cian”, fiind achitat pentru infracþi-
unea de luare de mitã. Soþia fostu-
lui premier, Dana Nãstase, a fost,
la rândul sãu, condamnatã, tot la
trei ani de închisoare cu suspen-
dare, pentru „participaþie improprie
la folosirea de documente false la
autoritatea vamalã”, fiind achitatã
pentru complicitate la luare de mitã
ºi ºantaj. În schimb, fostul ºef al
Inspectoratului de Stat în Construc-
þii, Irina Paula Jianu, a fost con-
damnatã la trei ani de închisoare

Nãstase, condamnat la 3 ani de închisoare
cu suspendare în dosarul „Zambaccian”

cu executare. Ion Cazacu, avoca-
tul lui Adrian Nãstase, a anunþat cã
se va face recurs la soluþia ÎCCJ.
DNA a trimis dosarul în instanþã
în urmã cu aproape doi ani. Pro-
curorii DNA susþin cã, în perioada
2002 - 2004, în calitate de prim-
ministru, Adrian Nãstase ar fi pri-
mit, în mod direct ºi prin interme-
diul Danielei Nãstase, foloase ne-
cuvenite în valoare de aproximativ
630.000 de euro. Suma reprezintã,
de fapt, contravaloarea unor bunuri
importate din China ºi a cheltuieli-
lor aferente acestor importuri, pre-
cum ºi contravalorea unor lucrãri
efectuate la imobilele lui Nãstase din
Cornu ºi din Bucureºti.
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Aflat la Oradea, preşedintele Senatului, Va-
sile Blaga, l-a apărat pe fostul prim-vicepreşe-
dinte al PD-L, Sorin Frunzăverde, şi după anun-
ţul acestuia de a părăsi partidul şi de a candida
la un nou mandat de preşedinte al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin din partea PNL, sub
sigla USL. Ce a spus Vasile Blaga? Nimic altce-
va decât ceea ce trebuia spus şi anume că So-
rin Frunzăverde „a fost un om foarte important
în PD-L” şi „de aici până la a-l face în fel şi chip
este un drum lung”. Trimitere exactă la dezlăn-
ţuirea lui Emil Boc, cel care negociase în urmă
cu un an , în mai 2011, intrarea în BPN a lui
Sorin Frunzăverde, după ce acesta făcuse par-
te din echipa lui Vasile Blaga la Convenţia Na-
ţională a partidului. Emil Boc a invocat traseis-
mul politic, accep tat demagogic de USL în
această situaţie, înainte de a-şi face mea culpa
la o serie de reproşuri, deloc gratuite. Fireşte,
multe spune omul la supărare şi nu Emil Boc

MIRCEA CANŢĂR

Vasile Blaga, politicianul
care nu şi-a pierdut capul

este un artizan al nuanţelor. Să zăbovim şi asu-
pra preluării lui Frunzăverde&company în con-

diţiile mesajului antitraseism al USL. În primul
rând, Sorin Frunzăverde va candida la un nou
mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin sub o altă siglă. Dacă va fi sau
nu reales, asta rămâne de văzut. Pe de altă par-
te, gestul său este unul de opţiune personală
şi nicidecum un pisc al moralităţii, Doamne fe-
reşte, şi ar fi greu de crezut că a fost sedus
pentru a se despărţi de partidul la a cărui gene-
ză a pus umărul, contribuind decisiv ideologic
în orientarea acestuia. Sunt destule alte lucruri
care se pot discuta într-un asemenea moment
delicat, dar ele ţin de bucătăria internă a PD-L.
Când, însă, Vasile Blaga deplânge despărţirea
şi îi ia apărarea lui Sorin Frunzăverde, nu pe
cea a lui Emil Boc, abordarea întregii poveşti
trebuie circumstanţiată, fiindcă este vorba de
un simptom al dimensiunii degradării vieţii in-
terne de partid. Şi, de la această margine a lu-
crurilor, inclusiv social-democraţii, dacă nu şi

liberalii, au de învăţat câte ceva. E vorba de
ascultarea oamenilor, de consultarea lor, a mili-
tanţilor, în luarea deciziilor, de evitarea găşti-
lor, de necultivarea vedetismului tembel, revi-
zuirea modului de selecţie, deschiderea către
societate, din care se selectează oamenii nece-
sari primenirii. Şi multe altele. Principialitatea
nu e numaidecât o naivitate în politică, iar re-
compunerea periodică a conducerii menţine
prospeţimea, dar şi identitatea în spectrul poli-
tic. PD-L a primit o lovitură năucitoare într-un
judeţ care îi era, până acum, unul din fiefuri. De
ce s-a întâmplat asta, cum poate un lider să
aspire, în demersul său, întreaga organizaţie
judeţeană, cum pot vanitatea şi orgoliul să sub-
stituie buna cumpănire a lucrurilor, sunt doar
întrebări fără răspuns. Fără vorbe de prisos,
Vasile Blaga dovedeşte că rămâne politicianul
care nu şi-a pierdut capul. Într-un moment în
care alţii nici nu mai ştiau cum îi cheamă.

Inflaţia de candidaţi pentru CJ Dolj, la UNPR
În vestiarele UNPR Dolj, sunt scoşi la încălzire mai mulţi candidaţi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului

Judeţean Dolj. În calitate de preşedinte al organizaţiei locale, Antonie Solomon a nominalizat patru persoane.

E bătaie mare, în UNPR Dolj, pen-
tru candidatura la funcţia de preşe-
dinte al CJ Dolj. Cel puţin aşa susţi-
ne primarul Antonie Solomon care a
anunţat, ieri, într-o conferinţă de pre-
să, patru persoane care îşi doresc să
intre în această cursă electorală. “Pa-
radoxal, o să vă spun că sunt foarte
multe cereri de a candida pent ru
această funcţ ie. Şi vă dau câteva
nume chiar: Andi Gaiu, Eugen Geor-

gescu, Gelu Vişan,
Ionel Pană şi pot să
mai continu i, mai
sunt mulţi”, a decla-
rat Anton ie Solo-
mon.
“Gelu Vişan e o
abordare, dar
ne mai gândim”

Cum nici unu l
dintre cei enumeraţi
de primar nu sunt
încă membri UNPR,
Solomon a revenit,
spunând că lucru-
rile nu sunt tocmai

bătute în cuie, fiind posibil ca aceş-
tia să nu ajungă până la candidatură.
“Gelu Vişan e o abordare, dar ne mai
gândim, să mai vedem”, a susţinut
Solomon. Întrebat ce părere are de-
spre acesta, edilul-şef şi-a construit
răspunsul din două părţi. În  prima
fază a întrebat “apropo, el mai e pe
undeva acum, pe la PD-L, că nu mai
ştiu?”, apoi l-a catalogat drept “un

politician”: “Poate mă întrebaţi ce în-
seamnă omul politic în general. Am o
părere bună ca despre toţi oamenii
politici”.
“Nu mai e timp pentru o alianţă
electorală cu PD-L”

Edilul-şef a mai spus că Gelu Vi-
şan a fost cel care a mers către UNPR
cu propunerea de a-l unge candidat.
Solomon a admis însă şi că lucrurile
se vor schimba însă dacă PD-L-ul va
ven i cu  o nominalizare între timp.
“Dacă PD-L-ul nu se mişcă vom avea
candidat pentru funcţia de preşedin-
te al CJ Dolj, vom merge cu unul din-
tre aceşti oameni. Până acum nu au
nici un candidat, domnul Giugea a
renunţat. Pe cine să susţ in, pe soa-
cră-mea?”. În  acelaşi timp, So lomon
spune că nu  mai e timp pen tru  o
alianţă electorală cu PD-L. Mai sunt
două luni şi oamenii v in la vo t. Nu
ştiu dacă mai e timp să mai stabileşti
consilieri, liste comune. Mergem pe
drumul nost ru”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Prefectul Nicolae Giugea,
în campanie electorală la Rast

Miercuri seara, prefectul de Dolj,
Nicolae Giugea, l-a prezentat, la Rast,
într-o adunare populară găzduită de
Gabi Ispas, pe candidatul PD-L la pri-
măria din localitate, Ciprian Arnăutu,
şeful Ocolului Silvic din Poiana Mare.
Cum legea interzice imperativ orice de-
mers politic al prefectului în exerciţiu,
prezenţa lui Nicolae Giugea la un ase-
menea eveniment este nu doar abuzi-
vă, cât de neînţeles. Despre Ciprian
Arnăutu, care şi-a făcut propria socie-
tate comercială de exploatare forestie-
ră, vom reveni în zile următoare cu mai
multe amănunte. Oricum, ar trebui să
aibă în vedere că bate vântul schimbă-
rii, şi nu peste multă vreme s-ar putea
face o estimare exactă a materialului
lemnos  valorificat . Din informaţiile
noastre pe surse, am aflat că, la Rast,
s-au proferat ameninţări la adresa pri-
marului în funcţie Iulică Silişteanu, care
exced prerogativele prefectului, con-
form prevederilor Legii nr. 340/2004 cu
modificările şi completările ulterioare.
Fiindcă, dacă trebuie luate măsuri îm-
potriva lui Iulică Silişteanu, acestea
sunt de competenţa organelor abilita-
te ale statului, şi nicidecum a prefectu-
lui. Suntem în buza campaniei electo-

rale şi multe gesturi „curajoase” par de
înţeles mai ales că tabăra portocaliilor
doljeni are griji, ca niciodată. Prefectul
Nicolae Giugea nu este la prima încăl-
care a atribuţiilor în această perioadă.
În această lună el a apărut alături de
consilierii judeţeni PD-L pe felicitările
de 1 şi 8 Martie în calitate de candidat
al acestui partid la preşedinţia Consi-
liului Judeţean Dolj. Acum că nu va
mai candida nici la această funcţie, în-
cearcă să fie util partidului. Este ade-
vărat că nu prea mult, şi asta a demon-
strat-o procentul pe care l-a avut în
toate sondajele realizate de PD-L Dolj.

MARIN TURCITU

Întrebat cum comentează ieşirea
consilierului Ani Gheorghe, care a pus
un tablou pe locul gol de la prezidiu,
Solomon a spus că şi-a propus să facă
o campanie elegantă, fără jigniri şi că
preferă să nu îi dea replica acesteia.
“Nu vreau să comentez despre alte
evenimente şi despre alţii. Îmi văd de
drumul meu, de strategia mea. Pe 10
iunie o să vedem rezultatul alegerilor
şi atunci tot acest circ se va încheia şi
lucrurile vor intra pe un făgaş normal.
Că calitatea consilierilor suferă este şi
vina mea, fiindcă mi s-a impus o listă
cu nume care nici măcar nu erau co-

Solomon: “Unii dintre consilieri nu erau
cunoscuţi nici pe scara blocului”

Unii dintre consilierii municipali nu erau
cunoscuţi nici măcar pe scara blocului, dar au
ajuns în CLM Craiova pentru că s-au regăsit
pe lista care i-a fost impusă de conducerea

PD-L Dolj. Cunoscându-şi temperamentul co-
leric, Solomon spune că se fereşte să mai par-
ticipe la ultimele dezbateri cu aceştia pentru
că nu ştie ce s-ar putea întâmpla.

noscute pe scara blocului”. Solomon
a explicat apoi că, pentru a evita scan-
dalurile, a preferat să meargă pe şanti-
ere, de unde se alege cu câştigul că
treburile merg mai repede.  “Poate mă
vedeţi că m-a bătut soarele şi vântul.
Nu stau în birou, nu stau în şedinţe, nu
asist la circul politic. Doresc să fiu pre-
zent în mijlocul constructorilor fiindcă
numai aşa se pot rezolva problemele
mai repede”, a răspuns acesta.
Primarul spune că nici un şantier
nu este electoral

Solomon a încercat apoi să ex-

plice că numeroas ele şan tiere care
s-au des chis acum în  oraş nu au
nici o  treabă cu campania electora-
lă. În  opinia primaru lui, lucrările se
fac pur şi simplu pent ru că le-a ve-
nit rândul, iar g raba de a fi termina-
te e tot  un lucru normal. “Niciodată
nu m-am comportat ş i nu  am vorb it
electoral. Faptul că grăbes c, urgen-
tez lucrările  nu înseamnă că, vezi
Doamne, se apropie alegerile  şi So-
lomon vrea să le arate celor din car-
tiere că s e ocupă de zonele respec-
tive. Dar nici să o lălăi trei-pat ru luni
de zile o stradă. Asta nu voi accep-

ta pen tru nimic în lume”. Acesta a
dezmin ţit inclusiv  faptul că a fost
“alungat  cu  ranga” la periferie, aşa
cum afirmase, cu o  zi în urmă, con-
silierul PD-L, Marian  Vasile. “În
Bres tei ş i în Catarg iu , nu am fost
alergat  cu topoare ş i furci. Vreau

să vă spun  că am fost primit foarte
bine de oameni, fiindcă nu au uitat
că, în urmă cu trei ani, începeam
canalizarea pe care am terminat-o.
Dar străzile au rămas, e adevărat,
în  paragină”.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Agenþii din cadrul Postului de
Poliþie Predeºti au fost sesizaþi, în
urmã cu câteva zile, de Ioana Sîr-
bu, de 38 de ani, din comuna Pre-
deºti, cã nepotul sãu, în vârstã de
6 ani, a fost bãtut cu bestialitate
de mama acestuia. Femeia îl gã-
sise pe copil pe stradã, când aces-
ta fugise de acasã ºi i-a povestit
ce pãþeºte de mai multã vreme,
arãtându-i ºi rãnile. Ioana Sîrbu
l-a oprit pe copil la ea ºi a sesizat

“Dragoste” de mamã!
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Caz incredibil într-o localitate din
judeþul Dolj! O femeie de 22 de ani,
din comuna Breasta, a ajuns dupã gra-
tii în cursul zilei de joi, dupã ce s-a
stabilit cã aceasta ºi-a bãtut ºi mal-
tratat în repetate rânduri bãieþelul, în

vârstã de 6 ani. Despre abuzurile la
care a fost supus minorul, oamenii le-
gii au aflat de la mãtuºa acestuia, care
îi este ºi moaºã, ºi care a depus o plân-
gere dupã ce l-a gãsit întâmplãtor pe
copilul care fugise de acasã.

Poliþia, oamenii legii anunþându-i,
la rândul lor, pe reprezentanþii Di-
recþiei Generale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþie a Copilului
(DGASPC) Dolj.

“Copilul mi-a spus cã a luat bã-
taie de mai multe ori ºi chiar cã a
fost ars cu þigara pe mânã, ºi cu
rezistenþa de la reºou. Nu este nor-
mal aºa ceva… M-am dus ime-
diat la Poliþie ºi am povestit totul.
Alexandru locuieºte la mine în

momentul de faþã. Nu am fost de
acord sã ajungã la un orfelinat.
Este fiul fratelui meu, însã din
pãcate el este bolnav ºi nu se poa-
te ocupa de bãiat”, a povestit, ieri,
Ioana Sîrbu. Copilul era plin de
vânãtãi, urme ale “iubirii” mamei
sale, însã pãrea cã se simte bine
la moaºa lui.

Din cercetãrile efectuate de po-
liþiºti ca urmare a plângerii primite
s-a confirmat faptul cã minorul
încasase mai multe bãtãi chiar de
la cea care i-a dat viaþã, Florentina
Bicã, de 22 de ani, din comuna
Breasta. Aceasta le-a spus oame-
nilor legii cã i-a aplicat mai mul-
te lovituri copilului, în urmã cu
aproximativ douã sãptãmâni, pe
motiv cã nu a fost cuminte. “Mi-
norul, în vârstã de 6 ani, a fost
examinat medico-legal ºi evaluat
psihologic, medicii concluzio-
nând cã acesta prezintã leziuni
traumatice, iar evaluarea psiho-
logicã a evidenþiat existenþa abu-
zurilor fizice ºi emoþionale trãite
de copil în trecutul recent. Pe

numele mamei, poliþiºtii au întoc-
mit dosar de cercetare penalã pen-
tru rele tratamente aplicate mino-
rului, în baza probatoriului admi-
nistrat aceasta fiind reþinutã pen-
tru 24 de ore. În cursul zilei de joi,
aceasta a fost prezentatã Judecã-
toriei Craiova, care i-a emis man-

dat de arestare preventivã pentru
o perioadã de 29 zile, fiind intro-
dusã în arest”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

Reprezentanþii DGASPC Dolj
spun cã au fost de acord ca mino-
rul sã rãmânã, deocamdatã, în grija

Ioanei Sîrbu, ºi cã acesta va
beneficia de consultaþie psi-
hologicã. “Mama riscã sã fie
decãzutã din drepturile pã-
rinteºti. În momentul de faþã
copilul este bine, dar în zi-
lele urmãtoare va discuta ºi
cu un psiholog“, a spus
Cristina Tãnãsescu, purtã-
torul de cuvânt al Direcþiei
pentru Protecþia Copilului
Dolj.

Fapta comisã de Cristian Nicolae
a marcat întreaga comunitate din
Moþãþei, însã i-a uimit ºi pe ancheta-
tori, care spuneau cã au vãzut destu-
le la viaþa lor, însã un copil de trei ani
bãtut cu atâta cruzime nu mai întâlni-
serã demult. Reamintim cã, pe 5
noiembrie 2011, Cristian Nicolae, de
32 de ani, care locuia într-o casã din
Moþãþei împreunã cu concubina sa,
Alina Brege, ºi cu fiul acesteia, Alin,
în vârstã de numai trei ani, a plecat la
un bar din comunã. În jurul orei

28 de ani de detenþie pentru bãrbatul care
l-a omorât în bãtaie pe fiul concubinei sale

Doljeanul care l-a omorât în bãtaie pe
fiul concubinei sale, “ca sã-l facã sã tacã”,
a primit o pedeapsã pe mãsura cruzimii
sale. Magistraþii de la Tribunalul Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosarul în care bãrbatul,
Cristian Nicolae, de 32 de ani a fost jude-
cat pentru omor deosebit de grav ºi l-au

condamnat pe acesta la 25 de ani de în-
chisoare, la care au adãugat un spor de 3
ani, rezultând un total de 28 de ani de de-
tenþie. În plus, acesta trebuie sã achite con-
cubinei 8.000 lei drept daune morale. De-
cizia instanþei nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel.

21.00, acesta s-a întors bãut acasã ºi
a luat-o la bãtaie pe concubinã, dar ºi
pe copil. Femeia le-a explicat procu-
rorilor cã, la un moment dat, ºi-a luat
copilul în braþe ºi a ieºit din locuinþã,
încercând sã plece de acasã, numai
cã bãrbatul i-a urmat, a continuat sã
o loveascã ºi i-a smuls copilul din bra-
þe, aruncându-l la pãmânt. Femeia a
reuºit sã fugã la niºte vecini, abando-
nându-ºi copilul. Pentru cã acesta
plângea, Cristian Nicolae l-a lovit cu
pumnii, cu un lemn de la sobã ºi cu o

scândurã, pânã n-a mai
miºcat. De altfel, potri-
vit procurorilor, aºa ºi-a
motivat bãrbatul agresi-
unea: nu mai contenea
cu plânsul ºi a vrut sã-l
facã sã tacã.

Potrivit rechizitoriu-
lui întocmit de procu-
rorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj la
finalizarea cercetãrilor,
din raportul medico-le-
gal a rezultat cã moar-
tea minorului ”a fost
violentã ºi a fost cau-
zatã de ºocul trauma-
tic ºi hemoragic urma-

re a unui politraumatism cu trau-
matism cranio-facial grav, cu he-
moragie meningo-cerebralã la care
s-a asociat ºi un traumatism tora-
co-abdominal ºi renal drept. Leziu-
nile traumatice s-au putut produce
prin lovire repetatã cu corpuri dure
ºi de corpuri dure, unele din leziu-
nile traumatice putând fi produse ºi
cu obiectele corp delict examinate
(n.r. – un lemn de formã circularã
ºi o scândurã din lemn), între leziu-
nile traumatice ºi deces existând le-
gãturã de cauzalitate”.

Cristian Nicolae a fost reþinut pe
6 noiembrie 2011, apoi a fost arestat
preventiv, fiind trimis în judecatã
pentru omor deosebit de grav ºi lo-
vire ºi alte violenþe (asupra concubi-
nei). Joi, 29 martie a.c., acesta ºi-a
aflat sentinþa. Judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj l-au condamnat la 25
de ani de închisoare, la care au adã-
ugat un spor de 3 ani, rezultând o
pedeapsã de 28 de ani de închisoa-
re. În plus, acesta trebuie sã achite
Alinei Brege 8.000 lei drept daune
morale, fiind obligat ºi la plata sumei
de 4.000 lei cheltuieli judiciare. Sen-
tinþa nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel.

Jandarmii celor douã
unitãþi din Craiova, res-
pectiv Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj ºi Gruparea de Jan-
darmi Mobilã (GJMb)
Craiova au început seria
manifestãrilor dedicate
aniversãrii a 162 de ani de
la înfiinþarea acestei
arme. O istorie lungã,
marcatã de o mulþime de
schimbãri legislative, care
au pus bazele Jandarme-
riei Române de astãzi, ce ºi-a câºti-
gat un loc aparte în societate. Ast-
fel, ieri, la sediul comun al celor
douã unitãþi a fost organizatã o con-
ferinþã de presã în cadrul cãreia
comandantul GJMb Craiova, gene-
ral de brigadã Constantin Ion ºi in-
spectorul-ºef al IJJ Dolj, col. Con-
stantin Florea au prezentat câteva
date despre activitatea desfãºuratã

Jurnaliºtii, cu puºca-n mânã
de ziua Jandarmeriei

de cadrele celor douã unitãþi, dar ºi
un scurt istoric al “naºterii” Jandar-
meriei Române. Cert este cã jan-
darmii, în colaborare cu reprezen-
tanþii altor instituþii, au participat la
asigurarea unui climat de siguran-
þã civicã, dar ºi la sprijinirea popu-
laþiei în cazul unor situaþii de
urgenþã.

Dupã conferinþa de presã, a ur-
mat deplasarea în poligonul de la
Balta verde, de lângã Craiova, unde
s-a desfãºurat o competiþie deve-
nitã deja tradiþionalã: Cupa Presei
la tir. Jurnaliºtii au fost supuºi unei
încercãri destul de serioase, întru-
cât au încercat sã-ºi dovedeascã
îndemânarea la mânuirea pistolu-
lui-mitralierã. Competiþia a strâns
o mulþime de participanþi, unii aflaþi
pentru prima datã în aceastã ipos-
tazã, însã toatã lumea a fost mul-
þumitã la final, chiar dacã nu toþi
au nimerit þinta.
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“Întâlnirea de la Craiova repre-
zintã un eveniment important pen-
tru judeþul Dolj, care de ceva
timp a intrat în clubul select al
aeroporturilor din România. În
opinia noastrã, aeroporturile re-
gionale trebuie sã prindã o altã
faþã ºi credem cã Guvernul Ro-
mâniei trebuie sã se implice mai
mult în ceea ce priveºte fonduri-
le, pentru a ajuta la dezvoltarea
infrastructurii. De asemenea, ºi
la Uniunea Europeanã se fac
eforturi pentru a gãsi soluþii în
vederea ajutorãrii aeroporturilor
din România. Problemele pe care
þara noastrã le are în ceea ce pri-
veºte aderarea la Spaþiul Schen-
gen sunt mai repede rezolvate în
prima etapã de cãtre aeroporturi
ºi cu atât mai mult cred cã tre-
buie sã ne îndreptãm cãtre aceas-
tã zonã în care lucrurile sunt
exacte ºi este nevoie ºi de bani.
Noi facem eforturi deosebite în
ceea ce priveºte aeroportul nos-
tru, care pânã acum trei ani aproa-
pe cã nu exista pe lista aeroportu-
rilor din România”, a declarat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, în cadrul în-
tâlnirii la care au participat direc-
torii aeroporturilor din România.
“Obiectivul
nostru
este sã atragem
ºi alte companii
aeriene”

În ceea ce priveºte dezvoltarea
aeroportului din Craiova, ºeful

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI ºi MARIN TURCITU

Consiliul Judeþean Dolj a gãzduit, ieri, o întâl-
 nire la care au participat directorii aeroportu-

rilor din România, pentru a discuta problemele cu care
se confruntã. Cu aceastã ocazie, aeroportul din Craio-
va a fost inclus în Asociaþia Aeroporturilor din Româ-
nia (AAR). Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, i-a asigurat pe reprezentanþii Asociaþiei Ae-
roporturilor din România cã aeroportul din Craiova se
aflã pe lista de prioritãþi a instituþiei pe care o conduce
ºi cã în scurt timp va putea concura cu uºurinþã cu aero-
porturile din Occident. Totodatã, ºeful administraþiei
publice judeþene a precizat cã Guvernul României ar
trebui sã se implice mai mult în susþinerea financiarã
a aeroporturilor regionale, care astfel ar putea ajuta
la dezvoltarea economiei ºi turismului.

administraþiei publice judeþene a
afirmat cã s-a adoptat “politica
pânzei de pãianjen”, mai întâi s-a
construit, apoi a început atrage-
rea investitorilor. “Noi am adop-
tat politica «pânzei de pãianjen».
Pãianjenul mai întâi îºi face pân-
za, iar apoi atrage. Aºa am înce-
put ºi noi. Am observat cã nimeni
nu ne bagã în seamã în ceea ce

priveºte dezvoltarea acestui aero-
port ºi atunci am început noi sã
construim, iar acum încercãm sã
atragem. Acesta este ºi obiectivul
nostru, sã atragem ºi alte compa-
nii aeriene ºi sã dezvoltãm ºi alte
rute. Este un aeroport regional, pe
care îl pot folosi nu doar craiove-

nii, doljenii ºi cei din judeþele Ol-
teniei, ci chiar ºi pasageri din
Argeº sau Teleorman. De altfel,
vecinii noºtri din Bulgaria, mai pre-
cis locuitorii din zonele Vratsa, Vi-
din ºi Montana, cele trei districte

de la Dunãre, ºi-au exprimat inte-
resul de a veni la noi pentru zbo-
ruri, pentru cã este mai aproape
aeroportul din Craiova decât cel
din Sofia”, a mai spus preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

“Se vede
implicarea
Consiliului
Judeþean”

 La rândul sãu, Ovidiu Trãi-
chioiu, director în cadrul Au-
toritãþii Aeronautice Civile din
România, prezent la întâlnirea
care s-a desfãºurat ieri la Cra-
iova, a subliniat cã este vizibilã
implicarea Consiliului Judeþean
Dolj în dezvoltarea aeroportului
din Craiova, despre care spune
cã l-a impresionat. “aeroportu-
rile þãrii noastre au cunoscut
atât greutãþi, dar ºi dezvoltãri
diverse. Eu am activat la Cra-

iova timp de 10-15 ani în Con-
siliul de Administraþie ºi reve-
nind dupã atât timp am rãmas
impresionat de ceea ce am vã-
zut pe aeroportul din Craiova.
Multe administraþii locale din
þara asta declarã cã vor sã aibã
realizãri, dar de la declaraþii
pânã la fapte este mult. La Cra-
iova se vede însã implicarea
Consiliului Judeþean Dolj. Mult
timp a existat un dezavantaj,
pentru cã este destul de aproa-
pe de Bucureºti ºi din acest
motiv s-a considerat cã nu tre-
buie dezvoltat. Deºi resursele
financiare sunt reduse, noi þi-
nem ºtacheta sus. Dacã ºi în
Parlamentul European proiecte-
le vor fi susþinute, s-ar putea
sã vedem o implicare ºi mai
bunã”, a susþinut Ovidiu Trãi-
chioiu, directorul Autoritãþii
Aeronautice Civile din România.

“Aeroportul
din Craiova
a fãcut paºi
importanþi”

Preºedintele Aso-
ciaþiei Aeroporturi-
lor din România ºi
director al Aeropor-
tului Internaþional
Cluj-Napoca, David
Ciceo, a salutat in-
vestiþia Consiliului
Judeþean Dolj la Ae-
roportul din Craio-
va, cu atât mai mult
cu cât o parte im-
portantã a investiþiei
s-a realizat în an de
crizã economicã.
“Întotdeauna venim
cu bucurie la Cra-
iova pentru a dezbate probleme-
le de sprijin în dezvoltarea aero-
porturilor. În cadrul acestei în-
tâlniri vom aborda probleme de-
osebit de importante, având în
vedere contextul internaþional ºi
intern deosebit de complex. Con-
siderãm cã acest an este cel mai
complex pentru aeroporturile din

România având în vedere criza
economicã, modificãrile legisla-
tive importante la nivel european
ºi naþional ºi contextul interna-
þional care afecteazã zborurile.
Le mulþumesc în mod deosebit
preºedintelui Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, ºi direc-
torului Aeroportului Craiova,
Mircea Dumitru, pentru spriji-
nul acordat în dezbaterea unor
legi importante. Dumnealor au
fãcut demersuri importante ºi la
europarlamentarii români pentru
a susþine pachete legislative spe-
cifice Parlamentului European.
Pot spune cã în ultimii 3-4 ani
aeroportul Craiova a fãcut paºi
foarte importanþi ºi ne bucurãm
de dezvoltarea lui, pentru cã
suntem de pãrere cã are un po-
tenþial important ºi pe viitor”,
a declarat David Ciceo, pre-
ºedintele Asociaþiei Aeroportu-
rilor din România.

Conducerea Aeroportului In-
ternaþional Craiova poartã discu-
þii intense cu o companie aerianã
low-cost ce ar putea opera în
Bãnie din luna iunie. “Eu zic cã
trebuie sã mai aºteptãm pânã la
sfârºitul lunii mai, începutul lunii
iunie. Îi lãsãm pe cei de la com-
pania respectivã sã facã anunþul”.
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Ministerul Sãnãtãþii organizeazã o
sesiune extraordinarã de intrare în
Rezidenþiat, sãptãmâna aceasta fiind
aprobatã ordonanþa de urgenþã pri-
vind organizarea ºi finanþarea con-
cursului.

Organizarea unei sesiuni extraor-
dinare de concurs a fost anunþatã încã
de la începutul acestui an întrucât, la
concursul din luna noiembrie 2011, un
procent important, aproximativ 40%,
din posturile scoase la concurs au

Absolvenþii de Medicinã care au
ratat concursul de Rezidenþiat or-
ganizat în toamna anului trecut vor
mai primi o ºansã în aceastã pri-
mãvarã. Cel mai probabil la jumã-
tatea lunii mai a.c. Ministerul Sãnã-

tãþii va organiza o sesiune interme-
diarã de intrare în Rezidenþiat. De-
cizia vine dupã ce mai mult de 400
de locuri au rãmas neocupate în
urma concursului desfãºurat în
luna noiembrie a anului trecut.

Începând cu 24 martie 2012 a in-
trat în vigoare Legea nr. 51, care
modificã Legea nr. 108/1999 cu pri-
vire la înfiinþarea ºi organizarea In-
specþiei Muncii, lege care regle-
menteazã câteva aspecte cu care
inspectorii de muncã se confruntã
în activitãþile de control. Mai exact,
Legea nr. 51 se referã la sancþio-
narea angajatorilor, în situaþia în
care inspectorul de muncã este im-
piedicat sã-ºi exercite activitatea

Deºi în România nu existã statis-
tici care sã scoatã la ivealã numãrul
real al celor care suferã de afecþiuni
pshice, medici spun cã trateazã tot
mai mulþi pacienþi, iar o bunã parte
din aceºtia suferã de depresie. Nu
existã însã bani pentru a întocmi o
evidenþã clarã a bolnavilor, cum tot
din motive financiare, pacienþii nu
beneficiazã de terapii moderne. Asta
deºi medicina a evoluat considera-
bil ºi pe segmentul afecþiunilor de
naturã psihicã.

„Depresia este foarte frecventã
fiind strâns legatã de modul în care
trãim. Viaþa oamenilor s-a schimbat
foarte mult. Cauza de bazã rãmâne
una geneticã, dar sunt ºi alþi fac-
tori cum ar fi aceastã înstrãinare a
oamenilor. De aceea ne confrutãm
cu tot mai multe cazuri de depresie
ºi tulburãri de adaptare”, a explicat
dr. Tudor Udriºtoiu, preºedintele
Societãþii Române de Psihiatrie Bi-

Depresia face tot mai
multe victime

Sãrãcia, grijile de zi cu zi dar ºi singurãtatea
sunt motivele pentru care tot mai mulþi români cad
victime ale depresiei. Concluzia, una îngrijorãtoa-
re, a fost comunicatã ieri cu ocazia unei conferinþe
naþionale organizatã la Craiova la care au partici-
pat medici psihiatri din þarã, dar ºi de peste hotare.

ologicã ºi Psihofarmacologie.
Procent ridicat al bolnavilor

cu afecþiuni psihice la nivel european
ªi la nivel european, dacã este

sã þinem cont de ultimele date pu-
blicate, numãrul celor cu afecþiuni
de naturã psihicã este tot mai mare.
Potrivit specialiºtilor 31,2% este
procentul celor cu diagnostic psi-
hiatric. Din acest motiv, ºi specia-
liºtii din Europa prezenþi la Craiova
cu ocazia Conferinþei Naþionale de
Psihiatrie Biologicã ºi Psihofarma-
cologie au subliniat faptul cã ar fi
nevoie de o atenþie mai mare acor-
datã acestei specialitãþi medicale ºi
din punct de vedere al resurselor
financiare.

Printre invitaþii de peste hoatre
s-au numãrat prof. univ. dr. Sieg-
fried Kasper de la Universitatea din
Viena ºi prof. univ. dr. Diana Palea-
cu de la Universitatea din Tel Aviv.

„Revin în Craiova
dupã mai mulþi ani ºi
pot spune cã este în-
ceputul unei colabo-
rãri care sperãm sã
fie una cât mai pro-
ductivã ºi de duratã.
Conferinþa din aceas-
tã sãptãmânã ne-a
oferit ocazia printre
altele sã învãþãm unii
de la alþii”, a precizat
medicul de la univer-
sitatea israelianã.

RADU ILICEANU

rãmas neocupate. Dupã cum au þinut
sã precizeze chiar reprezentanþii Mi-
nisterului Sãnãtãþii, acest fapt consti-
tuie o situaþie  de excepþie ºi poate
duce la o accentuare a deficitului de
medici specialiºti cu care se confrun-
tã reþeaua de asistenþã medicalã.

Cele mai multe posturi rãmase
neocupate, în medicina de urgenþã

Concret, în urma repartiþiei can-
didaþilor promovaþi în concursul de

rezidenþiat de anul trecut, 431 de
locuri ºi posturi de medici rezidenþi
au rãmas neocupate. Cele mai mul-
te posturi rãmase neocupate s-au
înregistrat în specialitãþile medici-
nã de urgenþã, medicinã de familie,
neonatologie, ATI ºi pediatrie..

Tinerii medici care doresc sã
participe la concursul de Reziden-
þiat se pot înscrie la direcþiile de
sãnãtate publicã, respectiv la mi-
nisterele cu reþea sanitarã proprie
pentru rezidenþiatul pe loc. ªi în
cazul rezidenþiatului pe post în-
scrierea se face la direcþia de sãnã-
tate publicã a judeþului din care vin
potenþialii concurenþi. Trebuie
menþionat faptul cã sesiunea de
concurs se va desfãºura exclusiv
în Centrul Universitar Bucureºti,
spre deosebire de Rezidenþiatul din
toamnã care a avut loc în ºase cen-
tre universitare din þarã, printre
care ºi Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova.

Dacã se vor aplica aceleaºi re-
guli din toamna anului trecut, can-
didaþii vor trebui sã rezolve un test-
grilã cu 200 de întrebãri, pe durata
a patru ore. Punctajul minim de pro-
movare va reprezenta 60% din
punctajul maxim realizat la cele 200
de întrebãri pentru fiecare domeniu.

RADU ILICEANU

de control agenþii econo-
mici pe care îi supun con-
trolului, fie de cãtre anga-
jatori, dar ºi de persoane-
le interpuse. “Sancþiunea
este cuprinsã între 5.000
de lei ºi 10.000 de lei. Mai
mult decât atât, se sancþi-
oneazã angajatorul în ca-
zul în care unul dintre an-
gajaþi sau persoanele de-
pistate de cãtre inspecto-

rii de muncã la punctele de lucru
refuzã completarea acelei fiºe de
indentificare, în baza cãreia noi
stabilim sau verificãm dacã persoa-
na respectivã are statut de anga-
jat, aºadar dacã are forme legale
de angajare sau nu”, a explicat, ieri,
inspectorul-ºef al Inspectoratului
Teritorial de Muncã (ITM) Dolj.
Totodatã, începând cu 24 martie
2012, inspectorii de muncã au un
statut special, fiind protejaþi prin
lege pentru situaþii de violenþã.
“Reglementãrile pe care le aduce
Legea nr. 51 sunt de bun augur ºi
creeazã un cadru corect ºi mai si-
gur pentru noi, ca ºi inspectori de
muncã în activitatea de control,
mai ales cã noi ne-am ºi confrun-
tat cu o situaþie de violenþã în rân-
durile inspectorilor, anul trecut,
când unul dintre colegii noºtri a
fost lovit de cãtre un angajator”, a
afirmat ºeful ITM Dolj.

Ascunºi în dulapuri
de frica controalelor

În ceea ce priveºte acþiunile în-
treprinse de Inspectoratul de
Muncã Dolj, de la începutul anu-
lui ºi pânã în prezent s-au derulat
mai multe campanii naþionale, pe
care responsabilii instituþiei apre-
ciazã cã le-au parcurs cu “eficien-
þã maximã”. “În domeniul relaþiilor
de muncã au fost trei controale ºi
cinci pe parte de securitate ºi sã-
nãtate în muncã, campanii care au
completat acþiunile noastre de
control în aceastã perioadã de trei
luni. Un aspect important este ur-
mãtorul: dacã în 2011 aveam un
vârf ca ºi creºtere a numãrului de
persoane care lucrau fãrã forme le-
gale, în primul trimestru al anului
2012 constatãm o diminuare a fe-

nomenului muncii la negru. Din pã-
cate, creºte munca la gri, care se
manifestã sub mai multe forme, dar
principala ºi cea mai îngrijorãtoa-
re este aceea cã unii angajatori in-
troduc datele în Revisal, lasã im-
presia angajatului cã au contracte
individuale de muncã, dar nu exe-
cutã aceste contracte”, a precizat
Cãtãlin Mohora. Potrivit acestuia,
diminuarea fenomenului muncii la
negru s-a datorat modificãrilor le-
gislative, înãspririi sancþiunilor vi-
zavi de angajatorii care folosesc
munca la negru, reducerii birocra-
þiei ºi, nu în ultimul rând, activitã-
þilor întreprinse de cãtre ITM în co-
laborare cu Jandarmeria, dar ºi cu

Poliþia ºi Garda Financiarã.
“Am avut situaþii în care la une-

le firme monitorizate de noi sã gã-
sim angajaþii închiºi pe interior, în

punctele de lucru unde îºi des-
fãºoarã activitatea, pentru cã în
acel moment se desfãºura acti-
vitatea în interior. În asemenea
cazuri, am intervenit cu sprijinul
Jandarmeriei pentru a pãtrunde
ºi identifica acele persoane,
care, în unele cazuri, erau ascun-
se inclusiv prin beciuri, încãperi
precum debarale, cãmãri, unde
erau înghesuiþi ºi câte zece oa-
meni. La o stfel de locaþie, din
18 persoane depistate cã desfã-
ºurau activitate, zece erau fãrã
forme legale”, a exemplificat
conducerea ITM Dolj.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Una dintre modificãrile legislati-
ve care au apãrut în martie 2012
abrogã articolul referitor la adminis-
trarea comisionului de cãtre ANAF
ºi, în momentul de faþã, administra-
rea cât ºi mãsurile de executare silitã
vor fi fãcute de cãtre ITM-uri. Anga-
jatorii, patronii ºi contabilii interesaþi
de sumele pe care le datoreazã anu-
mitor firme pot consulta site-ul ofi-
cial al ITM Dolj – www.itmdolj.ro.

Aproximativ 40% din numãrul to-
tal de procese-verbale de control ºi
contravenþie încheiate de cãtre inspec-
torii de muncã angajatorilor verificaþi
au fost contestate de cãtre cei din
urmã. Dintre cele soluþionate – ace-
lea care au trecut prin faza de judecã-
torie ºi tribunal – 75 au fost câºtigate
de cãtre Inspectoratul Teritorial de
Muncã Dolj.

“O sã înceapã munca în agricul-
turã, iar în baza Legii nr. 52 din 2012,
zilerii pot desfãºura servicii ocazio-
nale, dar noi o sã-i verificãm, pentru
cã nu toatã lumea poate lucra ca ziler,
este cazul mecanicilor agricoli, a mun-
citorii permanenþi, care nu pot lucra
ca zileri, iar controalele noastre se vor
axa pe acest sector”, a precizat Rã-
ducu Mitran, inspector-ºef adjunct
al ITM Dolj.
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Rãducu Mitra, inspector-ºef adjunct ITM Dolj
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ieri, la Hotelul Lido din Craio-
va, Sala de Conferinþe, a avut loc
sesiunea de informare „Soluþii de
eficientizare de proces, inovare de
produs ºi creºterea calitãþii în pro-
ducþie”. Evenimentul a fost or-
ganizat de Federaþia Patronalã a
IMM-urilor din judeþul Argeº ºi
face parte din proiectul finanþat
de Uniunea Europeanã, „PER-
FORM – Performanþã mana-
gerialã în IMM-uri”. „Cu spriji-
nul UE ºi a Guvernului Româ-
niei, o echipã de consultanþi ºi
traineri, cu o experienþã de peste
15 ani în dezvoltare de produs,
îmbunãtãþire de proces ºi mana-
gementul calitãþii, se aflã acum la
dispoziþia companiilor din regiu-
nea sud-vest pentru a le îmbu-
nãtãþii performanþele”, a precizat
Valentin Cristea, preºedintele
CLIMM Craiova. Pe de altã par-
te,  Alexandrina Filip, responsa-

bil Training proiect Perform, a precizat cã prin acest program se urmã-
reºte realizarea unui avantaj competitiv, care se obþine pe bazã de pro-
duse de calitate, dar trebuie analizatã ºi partea de proiectare. „Mai puþin
de 20% din produsele lansate pe piaþã au un succes comercial, ceea ce
înseamnã cã mai e de lucru”, a subliniat Alexandrina Filip.

„PERFORM – Performanþã
managerialã în IMM-uri”

Începând de ieri, ora 16:00 ºi
pânã mâine, duminicã 1 aprilie,
ora 24:00, BCR va efectua lu-
crãri de întreþinere pentru îm-
bunãtãþirea funcþionãrii sistemu-
lui informatic al bãncii. În con-
secinþã, sucursalele BCR nu vor
avea program cu publicul în
aceastã perioadã pentru a per-
mite actualizarea sistemului de
procesare a operaþiunilor. În ace-
laºi timp, serviciile de electronic

banking, atât pentru persoane fizice, cât ºi pentru clienþi corporativi,
nu vor fi disponibile începând cu vineri 30 martie, ora 16.00, pânã în
a doua parte a zilei de sâmbãtã, 31 martie, pentru a permite sincroni-
zarea cu actualizãrile din sistemul informatic de bazã. Sistemele de
carduri, inclusiv reþeaua de ATM ºi POS, sunt aºteptate sã funcþione-
ze în parametrii normali, deºi este posibil sã aparã incidente izolate.
„Pentru cazurile de urgenþã clienþii pot apela telefonic la serviciile
suport Alo 24 Banking - TelVerde: 0800.801.BCR (0800.801.227) ºi
021/407.42.00. BCR ºi-a propus sa aibã toate funcþionalitãþile siste-
melor sale de procesare complet operaþionale pânã luni, 2 aprilie. Toa-
te lucrãrile au în vedere îmbunãtãþirea performanþelor sistemului IT ºi
a servirii clienþilor”, se precizeazã într-un comunicat al bãncii.

BCR îºi întrerupe activitatea

Timp de douã zile :

Timp de patru zile, pânã du-
minicã, 1 aprilie, sunt  deschi-
se Târgurile internaþionale
„Construct Expo 2012” ºi
„Ambient Expo 2012”, care
se desfãºoarã la Centrul Expo-
ziþional Romexpo Bucureºti.
Târgul internaþional de tehno-
logii, echipamente, utilaje ºi
materiale pentru construcþii
CONSTRUCT EXPO 2012
este dedicat producãtorilor, im-
portatorilor ºi distribuitorilor la
nivel naþional ºi internaþional de
produse ºi sisteme pentru con-
strucþii, amenajãri exterioare

edilitare, utilaje industriale ºi echipamente de ºantier, proiectanþi-
lor, consultanþilor, designerilor ºi constructorilor. AMBIENT EXPO
2012 este târgul din zona Europei Centrale ºi de Sud-Est care
prezintã cea mai cuprinzãtoare gamã de produse ºi sisteme pentru
amenajãri interioare ºi exterioare, decoraþiuni ºi mobilier.

„Construct Expo 2012”

În acest sens, între Ministe-
rul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale ºi FNGCIMM SA IFN
sunt operaþionale convenþii de
colaborare în baza cãrora Fon-
dul faciliteazã accesul investi-
torilor privaþi din sectorul agro-
alimentar la finanþarea capita-
lului de lucru garantând credi-
tele acordate de cãtre instituþii-
le finanþatoare. Fondul a urmã-
rit permanent sã asigure dezvol-
tarea ºi diversificarea produse-
lor moderne de garantare, pe
care a dorit sã le facã accesi-
bile beneficiarilor sãi, un obiec-
tiv instituþional major pentru anul
2012 fiind multiplicarea numã-
rului de beneficiari ai garanþii-
lor financiare din economia ru-
ralã, menþionând mai multe ti-
puri de garanþii. Cum ar fi de
exemplu, garanþii acordate pen-
tru beneficiarii eligibili ai OUG
nr.79/2009 privind reglementa-
rea unor mãsuri pentru stimu-
larea absorbþiei fondurilor alo-
cate prin Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã pentru reno-
varea ºi dezvoltarea spaþiului
rural prin creºterea calitãþii vie-
þii ºi diversificãrii economiei în
zonele rurale ºi pentru îmbunã-
tãþirea ºi dezvoltarea infras-
tructurii legate de dezvoltarea
ºi adaptarea agriculturii ºi silvi-
culturii. “FNGCIMM acordã
garanþii pentru obþinerea avan-
sului de la APDRP tuturor ben-
ficiarilor eligibili pentru toate
mãsurile acreditate prin PNDR
respectiv Mãsurile 1.2.5., 3.1.3.
ºi 3.2.2.”, a mai spus Gheorghe
Lãpãdat, într-un comunicat de
presã. Garanþia maximã –
110% din valoarea avansului.
Costul garanþiei pentru anul
2012 este de 0,05% lunar (sta-
bilit conform Ordinului Ministe-
rului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale nr.288/16.12.2011) apli-
cat la valoarea garanþiei pentru

toatã durata de valabilita-
te ºi perceput o singurã
datã.

Garanþii de 100%

Un alt tip de garanþii ar
fi pentru finalizarea aces-
tor proiecte pe lângã sur-
sa de finanþare reprezen-
tatã de avansul acordat de
cãtre Agenþia de Plãþi pen-
tru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit, beneficiarii publici
pot contracta credite ban-
care de la instituþiile de
credit partenere ale
FNGCIMM, împrumuturi care
pot fi garantate integral de cã-
tre Fond, conform prevederilor
Legii nr.218/2005. “Garanþia
FNGCIMM acoperã pânã la
100% din valoarea creditului,
prin preluarea riscului de garan-
tare de cãtre Fondurile de Ga-
rantare ºi a Convenþiei. Garan-
þia se acordã de FNGCIMM
dupã transmiterea documenta-
þiei de garantare de cãtre bãn-

cile comerciale colaboratoare
FNGCIMM”, a mai precizat
Lãpãdat. Beneficiarii eligibili
sunt comunele, asociaþiile de
dezvoltare intercomunitare ale
acestora precum ºi organisme-
le de drept public, Administra-
þia Naþionalã a Îmbunãtãþirilor
Funciare, Direcþiile sanitar
veterinare.

Reorganizarea
unor autoritãþi

ºi instituþii publice

Mai sunt ºi ga-
ranþiile acordate
pentru beneficiarii
eligibili, aºa cum
sunt definiti în Le-
gea nr.329/2009
privind reorganiza-
rea unor autoritãþi
ºi instituþii publice,
r a þ i o n a l i z a r e a

cheltuielilor publice, susþinerea
mediului de afaceri ºi respec-
tarea acordurilor-cadru cu Co-
misia Europeanã ºi Fondul Mo-
netar Internaþional în baza Con-
venþiei nr. 131/19.01.2011, în-
cheiatã între MADR ºi
FNGCIMM SA IFN. Garanþii-
le se acordã fermierilor ºi pro-
cesatorilor de produse agrico-
le. Beneficiarii eligibili sunt: so-
cietãþi comerciale de tip IMM,

asociaþii agricole,  persoane fi-
zice autorizate precum ºi între-
prinderi individuale ºi familiale
constituite conform OUG nr.
44/2008. Garanþia acoperã ma-
ximum 80% din valoarea credi-
tului solicitat, dar nu mai mult
de 2,5 mil de euro per debitor.
Creditul garantat trebuie sã fie
destinat finanþãrii  capitalului
circulant. Garanþii acordate pen-
tru beneficiarii ajutoarelor de
stat pentru realizarea angaja-
mentelor asumate voluntar în
favoarea bunãstãrii pãsãrilor,
respectiv a bunãstãrii ºi protec-
þiei porcinelor în baza Conven-
þiilor încheiate între MADR,
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, FNGCIMM
ºi Bãncile Comerciale. ªi nu în
ultimul rând, garanþii acordate
pentru beneficiarii eligibili ai
Fondului European pentru Pes-
cuit (FEP).

Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile
Mici ºi Mijlocii SA susþine dinamiza-
rea accesãrii surselor de finanþare în
economia ruralã. Gheorghe Lãpãdat,
directorul general al Fondului Local
de Garantare Craiova, a precizat cã
FNGCIMM SA IFN - ca jucãtor ac-
tiv pe piaþa financiar-bancarã ºi in-
stituþie cu rol de diminuator de risc,

contribuie la formarea ºi consolida-
rea afacerilor agenþilor economici
privaþi care desfãºoarã activitãþi ºi re-
alizeazã obiective de investiþii în eco-
nomia ruralã, stimulând accesul pro-
ducãtorilor agricoli privaþi ºi proce-
satorilor privaþi de produse agricole
la finanþare prin acordarea de garan-
þii instituþiilor de credit ºi instituþiilor
financiare nebancare.

Multiplicarea numãrului de beneficiariMultiplicarea numãrului de beneficiariMultiplicarea numãrului de beneficiariMultiplicarea numãrului de beneficiariMultiplicarea numãrului de beneficiari
ai garanþiilor financiareai garanþiilor financiareai garanþiilor financiareai garanþiilor financiareai garanþiilor financiare

Obiectivul instituþional major pentru anul 2012 :
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Organizat de AIESEC în
parteneriat cu Primãria ºi
Consiliul Municipal Craiova,
„Târgul de cariere” îºi propu-
ne sã faciliteze dialogul între
angajatori ºi cei care se aflã în
cãutarea unui loc de muncã.
Reprezentanþii companiilor vor
sta la dispoziþia cetãþenilor cu
oferte ºi explicaþii ºi sâmbãtã
pânã la ora 17.00.

Printre companiile prezente
se numãrã Obiettivo Lavoro,
Vimetco Extrusion, Vimetco
Alro, Kirchhoff Automotive,
IAC Group, Aproape de Tineri,

LIDL, Manpower, Centrul de
formare DAGMAR D.V. sau
Acces Oltenia.

Ofertele vizeazã domenii
variate precum tehnic, comer-
cial, informatic, dar urmãresc
ºi instruirea potenþialilor
angajaþi, prin facilitarea
accesului la cursuri de forma-
re profesionalã, dezvoltare a
competenþelor lingvistice ºi
programe de practicã în
strãinãtate.

Oferte variate în producþie
Cele mai multe locuri de

muncã sunt în producþie,
disponibile atât pentru absol-
venþii de studii superioare, cât
ºi pentru cei cu studii medii.
Compania Obiettivo Lavoro
recruteazã în domeniul tehnic,
atât persoane cu experienþã,
cât ºi tineri absolvenþi. „Oferta
conþine în majoritate posturi
tehnice de ingineri. Locurile de
muncã sunt atât în Slatina, cât

ºi în Craiova ºi Bucureºti,
întrucât recrutãm pentru
diverse companii. Avem peste
20 de posturi vacante. Sunt ºi
câteva posturi pe care pot fi
angajate ºi persoane care nu
au experienþã, cum ar fi
specialist resurse umane. În
acest domeniu este suficient
ca solicitantul sã aibã studii de
specialitate”, a menþionat
Andreea Mãnescu, reprezen-
tantul companiei Obiettivo
Lavoro.

Cu oferte de locuri de
muncã în Craiova este prezen-

tã ºi compania Kirchhoff, care
recruteazã pentru compania
Ford. „La noi au acces ºi
tinerii studenþi, Deja am fãcut
o prezentare ofertei noastre la
Facultatea de Automaticã ºi
avem angajaþi studenþi, care
au toate ºansele sã rãmânã,
dacã performeazã aºa cum ne
dorim”, a precizat reprezen-
tantul Kirchhoff.

Tot în domeniul producþiei
recruteazã ºi compania Man-
power. „Avem locuri de
muncã atât pentru absolvenþi
de studii superioare cât ºi
pentru studii medii. Invitaþia
noastrã este ca oamenii sã
intre pe Manpower ºi sã vadã
lista cu posturile disponibile, sã
lase un CV ºi aici sau sã
meargã personal la agenþie. În
aceastã perioadã posturile
disponibile sunt în special,
pentru zona de producþie. Noi
suntem partenerul principal de
recrutare pentru compania

Ford ºi derulãm în acest
moment procesul de recrutare
ºi selecþie pentru aceastã
companie”, a precizat Sorin
Diulescu, branch manager în
cadrul companiei Manpower.

Recrutãri pentru Balº

Tot în domeniul tehnic se
fac recrutãri ºi pentru compa-
nia IAC, furnizor global de
sisteme ºi componente interi-
oare pentru industria auto.
Reprezentanþii acestei compa-
nii recruteazã pentru fabrica
deschisã în Balº, care va

produce borduri,
plafoane, consola
centralã ºi interioare
uºi. „Fabrica va avea
400 de angajaþi.
Cãutãm atât specialiºti,
cât ºi muncitori. Vrem
sã recrutãm ºi absol-
venþi ºi, pe perioada
verii, chiar studenþi
care sã lucreze la noi.
Îi aºteptãm în principal
pe studenþii de la
Facultatea Automaticã,
de la Facultatea
Mecanicã, dar ºi pe
cei de la facultãþile de
profil economic, ºi mai
puþin pe cei de la
horticulturã. Cei
interesaþi ne pot trimite
un CV pe adresa
www.iacgroup.com, pe
care sunt publicate mai
multe posturi vacante
ºi pot aplica direct. Vor

fi chemaþi, îi selectãm pe cei
mai buni. Le vom da de

realizat un proiect în lucru. Cei
care vor avea proiecte bune
cu siguranþã vor putea veni sã
lucreze temporar la noi, pentru
început ºi apoi pe perioadã
nedeterminatã”, Andreea
Popa, reprezentant resurse
umane IAC.

Posturi în domeniul “Vânzãri”

Ofertele de angajare sunt ºi
în domeniul vânzãrilor. Una
dintre companiile reprezentati-
ve prezente la târg este LIDL,
care recruteazã atât pentru
magazinele din Craiova, cât ºi
pentru cele din þarã.

„Cãutãm adjuncþi de maga-
zin pentru Craiova, ºefi de
magazin pentru Bucureºti ºi
ºefi vânzãri. Candidaþii trebuie
sã aibã experienþã în vânzãri.
La adjunct de magazin se cere
disponibilitate de a efectua
ºcolarizarea în magazinele din
zonã, pentru ºefi de magazin
sã aibã disponibilitatea sã

lucreze în Bucureºti, iar pentru
ºef vânzãri, disponibilitatea de
a efectua o ºcolarizare de
ºase luni în magazine diferite
din sediul arondat zonei
noastre”, a precizat reprezen-
tantul LIDL.

Cursuri pentru persoane
inactive

Pentru persoanele inactive,
care vor sã se califice,
participanþii la târg au diverse
cursuri, oferindu-le totodatã ºi
medierea cu angajatorii în
domeniul care se specializea-
zã. În acest domeniu lucreazã
reprezentanþii Centrului
pentru Integrarea ªomerilor
din Craiova prin Asociaþia
„ªanse egale pentru fiecare”.
„Oferim servicii ºomerilor
tineri absolvenþi, ºomerilor
indemnizaþi, dar ºi ºomerilor
neindemnizaþi. Le stãm la
dispoziþie cu servicii gratuite
de informare ºi consiliere

profesionalã, ºi
recomandãri pentru
angajatori. De aseme-
nea, le oferim ºi
cursuri gratuite de
limba englezã, calcu-
latoare, secretariat,
competenþe civice ºi
sociale, casier verifi-
catori bani, antrepre-
noriat, electrician,
operator maºini
comandã numericã,
confecþioneri textile,
fochist ºi îngrijitor
copii ºi mediator
social”, a precizat
Carmen Marinescu,
reprezentantul Aso-
ciaþiei „ªanse egale”.
Oferta completã a
companiilor de recru-
tare se regãseºte în
cadrul târgului.

Persoanele aflate în cãutarea
unui loc de muncã sunt aºteptate  la
„Târgul de Cariere” deschis, vineri,
în foaierul Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova. 22 com-
panii ºi-au expus oferta cu posturi-

le disponibile atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate. În cadrul evenimentu-
lui sunt prezente ºi organizaþii care
oferã cursuri de calificare ºi reca-
lificare, recunoscute de Ministerul
Muncii ºi Ministerul Educaþiei.

Paginã realizatã de CARMEN RUSAN

22 de companii prezente22 de companii prezente22 de companii prezente22 de companii prezente22 de companii prezente
la Târgul de Cariere din Craiovala Târgul de Cariere din Craiovala Târgul de Cariere din Craiovala Târgul de Cariere din Craiovala Târgul de Cariere din Craiova
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Expoziţie de fotografie cu caracter filantropic
La Galeriile de Artă ale Cercului

Militar Craiova va avea loc mâine,
1 aprilie, ora 11.00, în organizarea

Asociaţiei Fotoclubul „Mihai Dan-
Călinescu”,  vernisajul expoziţiei
fotografice cu scop filantropic in-
titulate „Pledoarie pentru calita-
te” a  dr. Horia Pârvănescu, şeful
Clinicii de Chirurgie Plastică din
cadrul Spitalului Judeţean de Ur-
genţă din Craiova ş i membru al
amintitului fotoclub.

«Fotograf amator, domnul Ho-
ria Pârvănescu se află la cea de-a

patra „personală”. Toate expoziţiile
domniei sale au avut caracter filan-
tropic. Fondul rezultat de această
dată din vânzarea fotografiilor şi din
donaţii va fi folosit pentru premie-
rea elevilor olimpici doljeni. După
încheierea olimpiadelor naţionale, va
fi organizată o festivitate de premie-
re a copiilor şi la Cercul Militar», a
precizat col. (r) Mircea Anghel –
A.FIAP, preşedinte al Fotoclubului
„Mihai Dan-Călinescu”.

Expoziţia „Pledoarie pentru
calitate” cuprinde 40 de lucrări alb-
negru şi color, cu dimensiunea de
30x45 cm, din diferite genuri ale
artei – peisaj, reportaj, fotografie
de natură, macro, fotografie noc-
turnă etc. Ca şi la ediţiile anterioa-
re, la vernisaj sunt aşteptaţi atât
iubitorii de artă, cât şi persoane ce
pot sprijini material această nobilă
iniţiativă a dr. Horia Pârvănescu.

Spectacolul „Sarea în bucate”, după un basm
de Petre Ispirescu,
în avanpremieră

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”
vă invită astăzi, 31 martie, ora 12.00, la
avanpremiera spectacolului „Sarea în bu-
cate”, după un basm de Petre Ispirescu.
Scenariul şi regia îi aparţin lui Valentin Do-
brescu (asis tent: Mihai Brumă Uzeanu),
scenografia este realizată de Mihai Pastra-
magiu (asistent: Iulia Emanuela Goanţă), iar
muzica este compusă de Alin Macovei-Mo-
raru. În distribuţie: Ionica Dobrescu, Oana
Stancu, Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Ilie
Turcu, Mugur Prisăcaru şi Daniel Mirea.
Reprezentaţia are loc în sala Teatrului Liric
„Elena Teodorini”, iar un bilet costă 5 lei.

1 aprilie – Ziua Mondială a Păsărilor
Pentru naturalişti şi eco-

logişti este deja o tradiţie ca
primăvara, respectiv înce-
putul lui Prier, să fie con-
sacrat evenimentelor lega-
te de Ziua Mondială a
Păsărilor (1 aprilie), decla-

rată astfel încă de la începutul secolului trecut (1906),
în urma unei Convenţii a O.N.U. Este un prilej de a ne
aminti că păsările au un rol bine definit în păstrarea
echilibrului ecologic al naturii, iar beneficiile aduse
economiei umane sunt numeroase, dar de multe ori
neştiute.

Prin urmare, eviden-
ţierea Zilei Păsărilor
este şi unul dintre ob-
iectivele proiectelor de
educaţie ec ologică în-
cheiate de ins tituţiile
şc olare cu Sec ţia de
Ştiinţele Naturii a Mu-
zeului Olteniei. Înc e-
pând de luni, 2 aprilie,
pe parcursul zilelor cu-
prinse în săptămâna de-
numită „Altfel de şcoa-
lă”, la sediul acestei
secţii vor fi evidenţiate
aspecte legate de im-
portanţa şi viaţa păsărilor în mediile de viaţă naturale,
prin intermediul expoziţiilor în care sunt reconstituite
ecosistemele din toate zonele biogeografice ale Olte-
niei (Lunca Dunării, Câmpia Olteniei, zonele colinară
şi montană) şi a videoproiecţiilor care vor fi susţinute
de dr. Mirela-Sabina Ridiche, specialist în ornitolo-
gie. Dintre temele care vor fi abordate: „Păsările în
peisajele Olteniei”, „Păsările în cultura şi economia

omului”, „Păsări rare şi ocrotite”, „Ritualuri de îm-
perechere la păsări”,  „Miracolul migraţiei păsări-
lor”.

Numărul instituţiilor şcolare care au ales să valori-
ficare pe deplin potenţialul educativ concentrat în ma-
terialele documentare muzeale, în programul extra-
curricular al elevilor din săptămâna „Altfel de şcoa-
lă”, se ridică la peste 45, fiind vorba de unităţi şcola-
re din tot judeţul Dolj, dar şi din afara acestuia, iar
numărul relativ al elevilor aşteptaţi la muzeu este de
circa 1.500. Pentru a-şi elabora preocupările privind
cunoaş terea şi protecţia păsărilor, elevii Colegiului

Naţional „Elena Cuza”
coordonaţi de prof. Lei-
la Podeanu, Lica Miha-
ela şi muzeograf  dr.
Mirela Ridiche, în ziua
de 2 aprilie vor întregi
programul dedicat Zilei
Păsărilor la sediul şco-
lii, c u fotoexpoziţii de
desene originale, con-
cursuri interactive şi o
lecţie aplic ativă de în-
grijire a unei păsări ră-
nite aflate în grija ing.
Aurora Zgonea, preşe-
dinte al Asociaţiei „Ti-
nerii luptă împotriva vi-

ciilor”, implicată în parteneriatul educativ.
„Nădăjduim ca aceste activităţi cultural-educative

să contribuie la completarea cunoştinţelor de biologie
şi mai ales la formarea unor atitudini pozitive faţă de
vieţuitoarele sălbatice şi, implicit, la stimularea intere-
sului pentru conservarea şi protejarea valorilor patri-
moniului natural”, a declarat muzeograf dr. Mirela-
Sabina Ridiche.

„Muzica Sferelor” – concert al
artiştilor craioveni la Târgu Jiu

Orchestra Simfonică a Filarmoni-
cii „Oltenia”, condusă de dirijorul Ale-
xandru Iosub, va evolua mâine, 1
aprilie, de la ora 17.30, pe scena Te-
atrului Dramatic „Elvira Godeanu”
din Târgu Jiu. În Luna Mondială a
Astronomiei, artiştii c raioveni vor
susţine concertul cu genericul „Mu-
zica Sferelor”, ce va cuprinde crea-
ţii de Josef  Strauss  – valsul
„Sphärenklänge” („Muzica Sf ere-
lor”), op. 235, şi „Feuerfest” („Pol-
ca fierarului”), polka française, op.
269; Johann Strauss I – Radetzky-
Marsch, op. 228; Johann Strauss II
– „Auf der Jagd” („La vânătoare”),
polka schnell, op. 373, „Unter Don-
ner und Blitz” („Tunete şi fulgere”),

polka schnell, op. 324, şi valsul „An der schönen blauen Donau”
(„Frumoasa Dunăre albastră”), op. 314; Antonio Vivaldi – „Ano-
timpurile” – „Primăvara” (solist: Octavian Gorun – vioară); Piotr
Ilici Ceaikovski – Trepak din Suita de balet „Spărgătorul de nuci”;
Gustav Holst – Suita „Planetele”, op. 32 (selecţiuni); Edvard Grieg
–  „Peer Gynt”, muzică de scenă – „Imagini de dimineaţă” din
Suita nr. 1, op. 46; Iosif Ivanovici – valsul „Valurile Dunării”;
Amilcare Ponchielli – „Dansul orelor” din opera „La Gioconda”.

Simpozion naţional
studenţesc, la Tismana

Facultatea de Teologie,
Istorie şi Ştiinţe ale Educa-
ţiei a Universităţii din Craio-
va va organiza, în perioada
15-17 mai, la Mănăstirea Tis-
mana, în judeţul Gorj, cea
de-a V-a ediţie a Simpozio-
nului Naţional Studenţesc
„Sensul suferinţei şi al vin-
decării în Sfânta Scriptură
şi în operele Sfinţilor Pă-
rinţi”. „Lucrările elaborate

sub îndrumarea unui cadru didactic vor fi trimise organizatorilor
până la sfârşitul lunii, urmând ca, până la data de 4 mai, să fie
anunţate cele admise spre prezentare în cadrul simpozionului”, a
precizat asist. univ. dr. Mihai Ciurea, din cadrul facultăţii. Lucrările
susţinute vor fi publicate într-un volum care va apărea în cadrul
unei edituri acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
din Învăţământul Superior.

„Biblioteca
pentru un mediu mai curat”

Biblioteca Judeţeană „Alexan-
dru ş i Aris tia Aman” – Secţia
American Corner, în parteneriat
cu Agenţia Regională pentru Pro-
tecţia Mediului organizează as-
tăzi,  31 martie, în c adrul proiec-
tului „Biblioteca pentru un me-
diu mai curat”, plantări de co-
paci  la marginea pădurii Buco-
văţ. Participă elevi de la Grupul
Şc olar  „Traian Vuia”,  ONG
„ECO World 2010” – grupul de

elevi „INTERACT”, plecarea având loc la ora 9.00, din faţa hote-
lului Militar. Materialul săditor şi uneltele vor fi puse la dispoziţie
de ARPPM Craiova, iar  transportul va fi asigurat din grantul 2012
American Corner Craiova.

„Printre obiectivele proiectului se înscriu informarea şi educa-
rea ecologică. S-a creat o tradiţie ca Biblioteca Judeţeană să se
implice în astfel de acţiuni în afara zidurilor instituţiei. Din primă-
vara anului 2009, a participat la amenajarea de spaţii verzi, la plan-
tări de arbori, ecologizarea unor arii, excursii de informare. For-
marea conduitei ecologice este o acţiune de durată, care începe cu
informarea şi tinde să formeze deprinderi şi obişnuinţe, trăsături
pozitive de caracter care să se manifeste în fapte şi rezultate”,
spun reprezentanţii bibliotecii, adăugând că activitatea de astăzi „face
apel la efortul voluntar al tinerilor participanţi, pentru refacerea
fondului forestier al pădurii Bucovăţ şi, implicit, pentru conserva-
rea unei zone umede, şi o atmosferă mai curată în oraşul Craiova”.
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Potrivit unui sondaj realizat
de CSA, publicat miercuri, Ni-
colas Sarkozy, preºedintele-
candidat din partea UMP, este
creditat în intenþiile de vot pen-
tru primul tur al prezidenþiale-
lor cu 30%, faþã de 26% cât
deþine François Hollande, care
ar fi cedat douã procente în ul-

tima vreme. Alte patru institu-
þii de sondare, TNS Sofres,
Ifop, Opinion Way ºi Harris In-
teractive, l-au dat, în ultimele
zile, pe preºedintele-candidat în
faþa principalului sãu adversar.
La rândul lor, Ipsos, BVA ºi
LH2 l-au plasat pe François
Hollande pe primul loc, dar cu

un ecart strâns faþã de candi-
datul UMP. Hollande s-ar im-
pune însã în turul doi, cu 53%
faþã de 47%, dacã scrutinul ar
avea loc duminicã, potrivit
CSA, studiu realizat pentru
BFM Tv, RMC ºi 20minutes.
Efectuat pe 19 ºi 20 martie,
sondajul precedent proiecta un
raport de forþe de 54%-46% în
favoarea lui Hollande, pentru
al doilea tur. În ceea ce priveº-
te restul candidaþilor, Marine
Le Pen a progresat cu 1,5%,
atingând 15%, devansându-i,
astfel, pe Jean Luc Melenchon
ºi François Bayrou, ambii la
12,5%, în scãdere cu 0,5%. Cu
mult în urmã, Eva Joly este
creditatã doar cu 2,5%. Aproa-
pe 14% din respondenþi n-au
exprimat intenþia de vot pen-
tru primul tur ºi 19% pentru tu-
rul secund. Când anti-sarko-
zysmul continuã sã fie princi-
palul resort al votului pro-Hol-
lande. 64% din persoanele in-
tervievate îl vor vota pe Hol-
lande „în primul rând pentru cã
nu-l doresc pe Nicolas Sarko-
zy în continuare preºedinte al
republicii”. La nivelul proprii-

lor tabere de simpatizanþi, Sar-
kozy ar fi votat de 47%, iar
Hollande de numai 34%. Pe de
altã parte, 48% din persoanele
intervievate pronosticheazã
victoria lui Hollande ºi 38,5%
pe cea a lui Sarkozy. În fine,
Sarkozy este considerat de
76% din respondenþi ca fiind
„extrem de autoritar”, în timp
ce 57% îl gãsesc pe Hollande
ca „foarte atent la oameni”.
Studiul a fost realizat prin te-
lefon, în zilele de 26 ºi 27 mar-
tie a.c., pe un eºantion repre-
zentativ la nivel naþional de o
mie de persoane, marja de
eroare fiind de 2-3%. Într-o
altã ordine de idei, Sarkozy a
anunþat, ieri, pe Europe 1, un
deficit public de 5,2% în 2011,
faþã de 5,7% prevãzut în legea
iniþialã a bugetului. Preºedin-
tele-candidat a precizat cã
Franþa a realizat 22 de miliar-
de euro economie. Guvernul s-
a angajat în faþa partenerilor
sãi europeni sã reducã defici-
tul public, de 7,1% din PIB în
2010, la 5,7% în 2011. Aºadar,
bilanþul este considerat „mult
mai bun decât cel aºteptat”.

Franþa: Sarkozy „ia faþa” lui Hollande în sondajeFranþa: Sarkozy „ia faþa” lui Hollande în sondajeFranþa: Sarkozy „ia faþa” lui Hollande în sondajeFranþa: Sarkozy „ia faþa” lui Hollande în sondajeFranþa: Sarkozy „ia faþa” lui Hollande în sondaje

Iranul va apãra regimul aliatu-
lui sãu regional, Siria, din cauza
poziþiei sale anti-israeliene, a de-
clarat liderul suprem iranian, ay-
atollahul Ali Khamenei, într-o în-
tâlnire avutã joi cu premierul turc,
Recep Tayyip Erdogan. „Iranul va
apãra Siria din cauza susþinerii
sale pentru rezistenþa anti-israe-
lianã”, a declarat Khamenei, care
l-a primit pe Erdogan în oraºul
sfânt Machhad, a transmis tele-
viziunea publicã. „Ne opunem cu
fermitate oricãrei intervenþii a for-
þelor strãine în problemele inter-
ne ale Siriei (...) Reformele care
au început acolo trebuie sã con-
tinue”, a adãugat Khamenei.
Acesta a avertizat împotriva ori-

Iranul va apãra regimul sirian
împotriva intervenþiei strãine

Deputaþii europeni s-au pro-
nunþat, din nou, cu o largã ma-
joritate, în favoarea unei mu-
tãri în sediul Parlamentului Eu-
ropean din Bruxelles (Belgia),
în vederea evitãrii deplasãrilor
regulate la Strasbourg (Fran-
þa) ºi realizãrii unor economii,
în contextul austeritãþii actua-
le. Susþinãtorii acestei idei
apreciazã cã, anual, PE chel-
tuieºte aproximativ 200 de mi-
lioane de euro cu deplasarea
aleºilor ºi funcþionarilor. Un
text în acest sens, cu caracter
neconstrângãtor, a fost adop-
tat joi, a anunþat, ieri, PE. Ale-
ºii au „atras atenþia asupra eco-
nomiilor substanþiale care ar

Europarlamentarii vor numai
la Bruxelles, nu ºi la Strasbourg

putea fi realizate prin (utiliza-
rea) unui singur loc de muncã”,
în loc de douã, ºi anume sediul
din Strasbourg, unde au loc se-
siunile plenare lunare, ºi cel din
Bruxelles, în care se desfãºoa-
rã în principal activitatea în
comisii. Deputaþii „îndeamnã
Consiliul sã reacþioneze faþã
de solicitarea lor repetatã de
a dispune de un singur sediu”
ºi „subliniazã cã Parlamentul
trebuie sã aibã dreptul sã de-
cidã asupra propriilor modali-
tãþi de muncã”. Dezbaterea
despre mutarea PE la Bruxel-
les este reluatã de mai mulþi
ani, însã Franþa respinge cate-
goric aceastã idee.

cãrei iniþiative a SUA de a rezolva
conflictul din Siria, afirmând cã
Iranul se va „opune ferm” unui
astfel de proiect. La rândul sãu,
Erdogan, citat de televiziune, a
declarat cã regiunea „se confruntã
cu o situaþie foarte dificilã, pe care
Turcia sperã sã o vadã rezolva-
tã”. În timp ce Iranul ºi-a mani-
festat mereu susþinerea faþã de
Damasc, Turcia a rupt relaþiile cu
vecinul ºi fostul sãu aliat sirian din
cauza represiunii practicate de
regimul lui Bachar al Assad. Tur-
cia va gãzdui, duminicã, la Istan-
bul, o reuniune a statelor „priete-
ne ale Siriei”, la care se va discu-
ta mai ales despre modalitãþile de
a ajuta opoziþia sirianã.

Cele 17 state membre ale zonei euro au de-
cis, ieri, la Copenhaga, construirea fondului de
salvare împotriva crizei în valoare de 800 de
miliarde euro, a anunþat ministrul austriac de
Finanþe, Maria Fekter (foto), transmite Reuters.
Suma este 500 de miliarde de euro, bani din
Mecanismul European de Stabilitate (MES, care
ar trebui sã-ºi înceapã activitatea la jumãtatea
acestui an), 200 de miliarde de euro deja acor-
date sau promise de Fondul European de Stabi-
litate Financiarã (FESF) Greciei, Irlandei ºi
Portugaliei, 53 de miliarde de euro împrumu-
turi bilaterale pentru Grecia ºi 49 de miliarde de
euro care au rãmas din FESF, le-a declarat re-
porterilor Maria Fekter.

Ministrul german al Finanþelor, Wolfgang
Schaeuble, declara, joi seara, cã zona euro nu
ar trebui sã aloce mai mult de 800 de miliarde
de euro pentru mecanismele de siguranþã, iar
accesarea fondurilor de urgenþã ar trebui sã
fie permisã doar statelor care se angajeazã la
mãsuri de reformã. Acesta a respins de facto,
joi seara, ideea apãratã de Franþa ºi OCDE,
referitoare la un fond de salvare pentru zona
euro în valoare de 1.000 de miliarde de euro.

„Avem fonduri noi de 500 de miliarde de euro
disponibile, alãturi de programele deja conve-
nite pentru Irlanda ºi Portugalia ºi de noul pro-
gram pentru Grecia. Este vorba despre apro-
ximativ 800 de miliarde de euro. Cred cã este
suficient. Sã cheltuim mai
mulþi bani nu este o soluþie”,
a spus Schaeuble. Aceastã
„plasã de siguranþã” a zonei
euro ar trebui sã fie suficien-
tã pentru a putea interveni în
sprijinul statelor cu economii
mari ºi probleme financiar-
fiscale, precum Italia ºi Spa-
nia, a subliniat Schaeuble.
Germania s-a opus încã de
la început construirii unui
mecanism de siguranþã cu re-
surse financiare de 1.000 mi-
liarde de euro.

Liderii europeni sperã cã
aceastã „plasã de siguran-
þã”, de 800 de miliarde de
euro, va fi ultima mãsurã
semnificativã necesarã pen-

tru a determina statele bogate din afara zonei
euro sã-ºi creascã contribuþiile la Fondul Mo-
netar Internaþional (FMI), pentru a permite
instituþiei sã intervinã în sprijinul þãrilor eu-
ropene cu probleme.

Þãrile zonei euro au decis constituirea unui   fond de salvare de 800 de miliarde de euro

Disputã pe tema cerºetorilor
romi în Parlamentul finlandez

O disputã pe tema cerºetorilor
romi a izbucnit, joi, în Parlamen-
tul finlandez, între ministrul
Afacerilor Europene, Alexander
Stubb, ºi parlamentarul Jussi
Halla-aho, în cursul unei sesiuni
de întrebãri ºi rãspunsuri. În
ultimii ani, oraºele finlandeze s-au
confruntat cu un aflux de romi, în
special din România ºi Bulgaria,
dintre care mulþi cerºesc pe strãzi.
Parlamentarul Jussi Halla-aho a
cerut Guvernului sã acþioneze
pentru a combate fenomenul
cerºetoriei de pe strãzile Finlan-
dei, subliniind cã „activitatea
include elemente de trafic de
persoane ºi crimã organizatã”.
Stubb ºi-a arãtat indignarea faþã
de afirmaþiile fãcute de Jussi
Halla-aho, exprimându-ºi speran-
þa cã dezbaterea pe aceastã temã
nu se va derula pe tonul folosit de
acesta. „Suntem aproape de o
tentativã de a eticheta o întreagã
populaþie”, a afirmat Stubb,
relateazã postul de televiziune
YLE în pagina electronicã.
Ministrul de Interne, Paivi
Rasanen, a promis cã autoritãþile
vor examina problema, pentru a
stabili dacã cerºitul în formã
organizatã trebuie sã devinã
infracþiune.
20 de arestãri în mediile
islamiste, efectuate de
poliþia francezã

Poliþia francezã a efectuat, ieri-
dimineaþã, aproximativ 20 de
arestãri în mediile islamiste
radicale din Franþa, în special la
Toulouse (sud-vest), la mai mult de
o sãptãmânã dupã moartea lui
Mohamed Merah, criminalul pe
scuter, a informat o sursã apropiatã
anchetei. Imediat dupã moartea lui
Merah, la 22 martie, procurorul din
Paris, François Molins, a declarat
cã investigaþiile „vor viza, de acum
înainte, cãutarea oricãrui compli-
ce”. Preºedintele francez, Nicolas
Sarkozy, a cerut, de asemenea,
poliþiei, sã evalueze periculozitatea
persoanelor cunoscute cã au
simpatii pentru islamul radical. La
11, 15 ºi 19 martie, Mohamed
Merah a ucis ºapte persoane, din
care trei paraºutiºti, trei elevi ºi un
profesor de la o ºcoalã evreiascã
din Toulouse ºi Montauban.
Confruntãri între poliþie
ºi manifestanþii pro-grevã
în Spania

Confruntãri violente au izbucnit,
joi seara, la Barcelona, în timpul
manifestaþiilor în favoarea grevei
generale care a avut loc în aceeaºi
zi. Violenþele au izbucnit între
grupuri de tineri ºi forþele de ordine,
care au fost nevoite sã utilizeze
gloanþe de cauciuc. „Poliþia a
intervenit ºi a folosit gloanþe de
cauciuc pentru dispersarea unui
grup numeros, care provocase
incidentele”, a anunþat filiala
regionalã a Ministerului de Interne.
De asemenea, poliþia a folosit ºi
fumigene. Purtãtorul de cuvânt al
ministerului a explicat cã grupul de
tineri a „ars numeroase containere
ºi a spart vitrina unui magazin. Au
dat foc la tot ce au putut”. Inciden-
tele din Barcelona au fost cele mai
violente, însã confruntãri au
izbucnit ºi în alte oraºe, precum
Madridul, în primele ore ale grevei.
În total, 176 de persoane au fost
arestate, 58 de poliþiºti ºi 46 de
manifestanþi sau greviºti au fost
rãniþi în întreaga þarã, conform
Ministerului de Interne.
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Anunþul tãu!
S.C. ARRAY SMTD SRL, localitatea Bucovãþ, nr.
594, organizeazã selecþie de oferte pentru întoc-
mirea documentaþiei în vederea accesãrii de fon-
duri nerambursabile prin FEADR, Mãsura 3.1.3..
Termenul-limitã pentru primirea ofertelor
31.03.2012, ora 12.00. Deschiderea ofertelor va
avea loc în data de 02.04.2012, ora 13.00. Per-
soanã de contact Vãtãman Sever, telefon: 0720/
154.441, e-mail: server.vataman@gmail.com.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei de naºtere, membrii
Cenaclului Epigramiºti-
lor Olteni ureazã dom-
nului PETRE GIGEA
GORUN, ambasador
ºi preºedinte al Cena-
clului, tradiþionalul
„La Mulþi Ani”, sãnã-
tate, prosperitate ºi
bucurii în viaþã!

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

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese
festive, folosind ingredien-
te naturale. Relaþii la tele-
fon: 0740/645.126.
Filmez, fotografiez la pre-
þuri avantajoase albume
digitale cu calitate de înal-
tã rezoluþie ºi filmãri de
înaltã clasã HD sau DV.
Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel.
Telefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Te-
lefon: 0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapi-
þere ºi mobilier de recon-
diþionat. Telefon: 0724/
787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigi-
dere ºi lãzi frigorifice la
domicilil clienþilor. Telefon:
0740/895.691.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.

Remediez ºi execut tâm-
plãrie PVC ºi aluminiu, preþ
convenabil. Telefon:
0761/136.407.
Caut persoanã pentru în-
grijire bãtrân imobilizat
pentru ajutor în Craiova.
Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid puncte
de lucru, modificare capi-
tal, cesiune pãrþi, modifica-
re sediu social. Telefon:
0761/633.118.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje,
portrete, etc. la comandã.
Telefon: 0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Tele-
fon: 0744/211.789; 0770/
333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonie-
rã parter, Rovine, termopa-
ne, uºã metalicã, parchet.
Telefon: 0752/641.487.
Vând locuinþã comfort
sporit din Craiova, preþ
negociabil. Telefon: 0728/
014.925.
Particular, camerã cãmin,
vis –a -vis Moara Gorjului
– 22 mp, stare bunã, po-
sibilitãþi pentru grup sani-
tar, preþ 52.000 lei, nego-
ciabil. Telefon: 0251/
593.503; 0766/271.705.
Vând garsonierã deco-
mandatã etaj 2/2 Nanterre,
zona Puºkin, 48 mp, boxã.
Telefon: 0745/541.194.

Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând douã apartamen-
te (2 ºi 3 camere), îm-
preunã sau separat, se-
midecomandate, bilate-
ral, renovate ºi moder-
nizate, etaj 1/P+4, izola-
þie termicã, parchet ori-
ginal restaurat, termo-
pan, centralã proprie în
fiecare apartament,
Brazda lui Novac (zona
BRD – Complex Vechi),
preþ negociabil. Accept
credit Prima Casã. Tel.:
0746.241.231.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere Mc’Donald. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Te-
lefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.

Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100 mp,
centralã, AC, gresie, faian-
þã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise,
jaluzele exterioare, izola-
þie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 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. Te-
lefon: 0251/522.579.
Vând casã la 20 km de
Craiova - Negoeºti. Tele-
fon: 0723/692.884; 0722/
151.452.
Particular, vând casã în
Centru. Telefon: 0760/
654.164.

Particular, vând casã în
Craiova, str. „Drumul Jiu-
lui”, 5 camere, baie, bucã-
tãrie, termopan. Telefon:
0746/498.818.
Filiaºi, strada „1 Mai”,
casã la roºu D+E+M, au-
torizaþie, cadastru, teren
1770 mp, deschidere 45
m, ulterior parcelabil, pan-
oramic. Telefon: 0767/
263.391.
Vând casã Siliºtea Cru-
cii, teren 5000 mp central.
Telefon: 0728/053.012;
0744/319.448; 0747/
115.485.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe, cur-
te – 38 ari în Valea Stan-
ciului, Þugureºti – Dolj. Te-
lefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Cra-
iova, str. „Drumul Jiului”, 5
camere, baie, bucãtãrie,
încãlzire centralã. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã modestã str.
„Zorelelor” nr. 1, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0751/
124.146.

Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m ampren-
ta la sol, teren 280 mp,
construcþie an 2000, str.
„Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti +
teren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Brazdã
sau Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0723/692.884.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
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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
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îmbu-
nãtãþitã, cu apartament
Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I.
Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 came-
re ºi magazin + anexe în
oraºul Corabia, are facili-
tãþi cu apartament 2 ca-
mere în Craiova. Telefon:
0770/918.018; 0351/
172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul co-
munei Dobreþu, judeþul
Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
Vând teren agricol extravi-
lan, zona Segarcea- Giur-
giþa, irigabil, 57.400 mp.
Telefon: 0740/081.847.
Vând pãdure, vârsta 50 –
60 ani, amestec stejar,
cer, gorun, la 5 km de Cra-
iova în parcul de vacanþã
din comuna Podari, utlitãþ,
drum de acces, acte în
regulã, cadastru, preþ de
crizã 10.000 lei/ha. Tele-
fon: 0771/751.031.

Cârcea, strada „Salcâ-
mului”, teren 670 mp,
deschidere 19 m, utlitãþi,
cadastru. Telefon: 0767/
263.391.
Vând un hectar de sal-
câm gros. Telefon: 0723/
692.884.
Particular, vând 3000
mp intravilan, cadastru
REDEA, judeþul Olt. Tele-
fon: 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 bãtrâ-
neascã, pomi, vie, fântâ-
nã, cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadas-
tru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravi-
lan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Câr-
cea – Viaduct, locaþie
deosebitã. Telefon:
0721/995.405.
Vând urgent teren Co-
muna Maglavit, preþ
negociabi l .  Telefon:
0758/937.083; 0749/
806.690.

Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale,
depozite, showroom. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschi-
dere drum European
Craiova –  Balº-Bucureºti,
cu utilitãþi, pentru investiþii;
5000 m Pieleºti – „Q Fort”;
1000 m Cârcea – Centu-
ra Ford. Telefon: 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 convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plan-
taþie pomi pe marginea
lacului Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii 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, sta-
re excepþionalã. Telefon:
0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj,
unic proprietar. Telefon:
0760/272.814.
Vând Fiat Punto 1.2, anul
1995, înscris RO, taxã
mediu plãtitã, trapã, gea-
muri electrice, servo. Tele-
fon: 0767/419.084, dupã
ora 14.00.
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, fa-
bricaþie 2002, motor 1,4,
benzinã, climã, geamurui
securizate, oglinzi electri-
ce, închidere centraliza-
tã, preþ 2000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0767/
311.574.
Vând Chevrolet Aveo,
berlinã 2008, preþ 3900 E.
Telefon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full op-
tion, anvelope varã +
iarnã. Telefon: 0761/
137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bu-
telie, canistre metal 20 litri,
alternator 12V, polizor flex
D 125x 850 W, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.

Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã castaniu
lungime pãr cca 12 cm,
ondulat, coafatã, preþ ne-
gociabil, 70 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând 45 de capre. Tele-
fon: 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
fontã 30 lei; uºã cu toc 30
lei; fereastrã cu toc,
geam 30 lei, linoleu pân-
zat 3 lei mp. Telefon:
0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobinã
inducþie, 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,
transformator sudurã in-
dustrial, 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 mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad
de muºcate cu floare bã-
tutã, alb, frez ºi roºu. Te-
lefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2
uºi ºi mobilã sufragerie
Drobeta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Urgent! Anvelope iarnã
205/55/R16 noi (rulate
2000 km). Telefon: 0728/
928.909.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã
– 50 vedre; 2 scãri duble
din þeavã Ø 1/2; roabã,
cãruþ curte mare cu douã
roþi cu rulmenþi. Telefon:
0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l
din geam cu naveta res-
pectivã. 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
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
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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 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã 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. Te-
lefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împã-
raþi Constantin ºi Elena,
30/40 foiþa, 100 lei înrã-
matã. Telefon: 0767/
116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 – 48,
1 cojoc gri cu glugã, 1
cojoc maro cu guler bla-
nã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând bocanci militari 43-
44, ghete 43, pantofi 42-
43, piese Dacia noi, pie-
se 445, þuicã 9 lei/litru,
drujbã alpina defectã, an-
velope 165/13 noi 2 bu-
cãþi, frigider Electrostar
320 litri. Telefon: 0721/
179.420.
Vând masã pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pen-
tru centralã de încãlzire,
cântar. Telefon: 0729/
092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.

Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir, ju-
deþul Gorj, sat Palchinu.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna 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 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon:
0351/404.153.
Vând recamier – bine în-
treþinut, preþ negociabil.
Telefon: 0351/459.314.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm.Tele-
fon: 0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonie-
rã Craiova. Telefon: 0748/
195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi vou-
cher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. Plata pe
loc. Telefon: 0723/
918.382.
Cumpãr telefon foarte
vechi cu manvelã. Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr jenþi Logan. Tele-
fon: 0721/995.405.
Cumpãr 3 vouchere pe
anul 2012. Telefon: 0747/
493.975.

Cumpãr centralã termicã
pe lemne mai micã decât
0,60 X 0,60 m, chiar dacã
nu este STAS. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Închiriez casã cu utilitãþi
pentru birouri, farmacii,
cabinete medicale, labo-
ratoare, - central. Telefon:
0748/195.954.
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, came-
rã acces la bucãtãrie,
baie, vine 5 zile pe lunã în
cele 2 camere disponibi-
le. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Închiriez garsonierã mobi-
latã Craioviþa Nouã, pe ter-
men lung. Telefon: 0765/
291.628.
Primesc 2 fete în gazdã
pe perioadã lungã, came-
rã mobilatã cu strictul ne-
cesar. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp)
pentru birouri, zonã cen-
tralã, singur în curte. 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 toa-
te utilitãþile. Telefon:
0721/995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comer-
cial termopan 18 mp. Te-
lefon: 0722/943.220;
0740/649.518.
Închiriez apartament –
de preferat firmã. Tele-
fon: 0769/477.662.
Ultracentral, toate condi-
þiile, 3 camere, deco-
mandat, Proiect M. Tele-
fon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi
comerciale. Telefon:
0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Proprietar, închiriez în re-
gim hotelier garsonierã de
lux, parter, Rovine, ieftin.
Telefon: 0752/641.487.
Închiriez apartament ne-
mobilat Craioviþa Nouã,
100 E. Telefon: 0744/
139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2
camere central, zona
Primãriei Craiova, aer
condiþionat, termopane,
parchet, gresie, uºã
metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lân-
gã Romarta, excepþio-
nal, parter, bloc, 4 ca-
mere, intrare separatã
de locatari, balcon în-
chis, microcentralã,
alarmã, gresie, faian-
þã, pretabil inclusive
pentru douã cabinete,
birouri, diverse activi-
tãþi. 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 vã-
duvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã ma-
terial pentru  ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/
430.880.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pen-
tru prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Primãria Sadova scoa-
te la licitaþie 22 mp spa-
þiu comercial în data
13.04.2012.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpã-
rãtor a unei afaceri, fru-
moase, sãnãtose, (pepi-
nierã cãpºuni, trandafiri,
pomi fructiferi ºi pãsãri,
posibil ºi animale). Tele-
fon: 0351/430.880; 0762/
278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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BUNDESLIGA –
ETAPA A 28-A

Sâmbãtã
Leverkusen – Freiburg 16:30
Bremen – Mainz 16:30
Nurnberg – Bayern 16:30, Eur.2
K’lautern – Hamburg 16:30
Augsburg – Koln 16:30
Hertha – Wolfsburg 19:30, Eur.2
Duminicã
Hannover – M’gladbach 16:30, Eur.2
Hoffenheim – Schalke 18:30, Eur.2
Partida Dortmund – Stuttgart s-a disputat

asearã.
Clasament: 1. Dortmund 62p, 2. Bayern 57p,

3. Schalke 53p, 4. M’gladbach 51p, 5. Leverku-
sen 40p...14. Koln 28p, 15. Augsburg 27p, 16.
Hamburg 27p, 17. Hertha 26p, 18. K’lautern 20p.

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 31-A

Sâmbãtã
Aston V. – Chelsea 17:00
Everton – West Brom. 17:00
Fulham – Norwich 17:00
Man. City – Sunderland 17:00, Dg.Sp.2
Queens PR – Arsenal 17:00
Wigan – Stoke 17:00
Wolves – Bolton 17:00
Duminicã
Newcastle – Liverpool 15:30, Dg.Sp.1
Tottenham – Swansea 18:00, Dg.Sp.2
Luni
Blackburn – Man. United 22:00, Dg.Sp.2
Clasament: 1. Man. United 73p, 2. Man. City

70p, 3. Arsenal 58p, 4. Tottenham 55p, 5. Chel-
sea 50p...16. Blackburn 28p, 17. Bolton 26p (- 1
joc), 18. Queens PR 25p, 19. Wigan 25p, 20.
Wolves 22p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 30-A

Sâmbãtã
Santander – Granada 19:00
Gijon – Zaragoza 19:00
Osasuna – Real Madrid 21:00, Dg.Sp.2
Barcelona – Bilbao 23:00, Dg.Sp.2
Malaga – Betis 23:00
Duminicã
Atletico – Getafe 13:00, Dg.Sp.1
Valencia – Levante 19:00
Sociedad – Rayo 22:30
Villarreal – Espanyol 22:30
Luni
Sevilla – Mallorca 22:00, Dg.Sp.3
Clasament: 1. Real Madrid 75p, 2. Barcelona

69p, 3. Valencia 47p, 4. Malaga 47p, 5. Levante
44p...16. Villarreal 31p, 17. Granada 31p, 18. San-
tander 25p, 19. Gijon 25p, 20. Zaragoza 25p.

SERIE A – ETAPA A 30-A
Sâmbãtã
Catania – Milan 19:00
Parma – Lazio 21:45
Duminicã
Roma – Novara 13:30, Dg.Sp.2
Cagliari – Atalanta 16:00
Lecce – Cesena 16:00, Dg.Sp.3
Fiorentina – Chievo 16:00
Inter – Genoa 16:00, Dg.Sp.2
Bologna – Palermo 16:00
Siena – Udinese 16:00
Juventus – Napoli 21:45, Dg.Sp.3
Clasament: 1. Milan 63p, 2. Juventus 59p, 3.

Lazio 51p, 4. Napoli 48p, 5. Udinese 48p...16.
Fiorentina 33p, 17. Parma 32p, 18. Lecce 27p,
19. Novara 24p, 20. Cesena 18p.

LIGUE 1 – ETAPA A 30-A
Sâmbãtã
Auxerre – Valenciennes 20:00
Bordeaux – Dijon 20:00
Lorient – Evian TG 20:00
St’Etienne – Nice 20:00
Sochaux – Brest 20:00
Nancy – Paris SG 22:00, Dg.Sp.3
Duminicã
Caen – Ajaccio 18:00
Lille – Toulouse 18:00
Rennes – Lyon 22:00
Meciul Marseille – Montpellier a fost amânat,

urmând sã se dispute în 11 aprilie.
Clasament: 1. Montpellier 60p, 2. Paris SG 60p,

3. Lille 53p, 4. Toulouse 50p, 5. Lyon 49p...16.
Brest 30p, 17. Caen 29p, 18. Nice 28p, 19. So-
chaux 27p, 20. Auxerre 24p.

LIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TUR

“«El Athletic de Bielsa» te face sã uiþi
de toate o orã ºi jumãtate. Câºtigã sau pier-
de, niciodatã nu te pãcãleºte, este o ex-
presie a generozitãþii”. Eticheta pusã bas-
cilor de El Mundo Deportivo dupã dubla
din “optimi” cu Man. United (3-2 în An-
glia ºi 2-1 pe “San Mames”) a fost valabi-
lã ºi joi seara, la Gelsenkirchen, unde
Bilbao a executat-o pe Schalke (fãrã Ci-
prian Marica, rezervã) cu trei goluri în ul-
timele 20 de minute, scor 4-2.

Athletic a lãsat acasã straiele sãrãcãcioa-
se din Primera, unde n-a câºtigat de 4 eta-
pe, ºi a îmbrãcat iar þinuta de galã. Cea de
Europa. ªi-a dat spectacol împreunã cu
Schalke. Unul demn de Ligã. A etalat din

ªi Schalke a pãþit-o. Bilbao, în marº spre finala de pe Arena Naþionalã!

“El Loco” Bielsa ºi-ai sãi“El Loco” Bielsa ºi-ai sãi“El Loco” Bielsa ºi-ai sãi“El Loco” Bielsa ºi-ai sãi“El Loco” Bielsa ºi-ai sãi
“nebuni” au lovit din nou“nebuni” au lovit din nou“nebuni” au lovit din nou“nebuni” au lovit din nou“nebuni” au lovit din nou

nou acel tiki-taka a la Barcelona, cu care a
tocat-o ºi pe United, în timp ce amfitrionii
au cãutat mereu drumul cel mai scurt spre
poartã. Iar golurile n-au întârziat sã aparã.

Llorente pãrea sã-i fi ºocat pe nemþi la
mingea scãpatã din braþe de portarul Hil-
debrand: 0-1 (20). Dar n-au trecut decât
douã minute ºi cãpitanul lui Schalke, Raul,
a restabilit egalitatea (1-1), strecurând
printre portarul spaniol, Iraizoz, ºi barã o
minge centratã din flancul drept de japo-
nezul Uchida.

Show-ul a continuat la reluare. Con-
ºtienþi cã remiza îi avantajeazã pe basci,
nemþii au apãsat acceleraþia. ªi Raul a lovit
din nou, 2-1, cu un ºut fantastic din afara

careului. Putea apoi sã realizeze chiar hat-
trick-ul, dar reluarea sa a trecut alãturi.

Bilbao n-a renunþat însã. Cea mai peri-
culoasã echipã din Europa între minutele
61 ºi 75, cu 6 goluri marcate în partidele
anterioare, tânãra trupã a lui “El Loco” (n.r.
nebun în limba spaniolã) Bielsa ºi-a confir-
mat reputaþia cu 120 de secunde înaintea
expirãrii acestei perioade. Finalizator, ace-
laºi Llorente, cu capul, servit ideal dintr-un
corner de rezerva Ibai (2-2). Iar într-un fi-
nal nebun, la capãtul a douã contre, De
Marcos (81) ºi Muniain (90+3), cu largul
aport al lui Susaeta (la originea ambelor
faze), au dus scorul la un 4-2 care face din
retur o simplã formalitate. Probabil, nu ºi
dacã, între aceste reuºite, Huntelaar nu ni-
merea doar bara.

Altfel, fapt interesant, pãstrând chiar ºi
ordinea, cei trei marcatori basci aduseserã
victoria echipei lor ºi pe “Old Trafford”.

În rest, în celelalte dispute s-au consem-
nat victorii ale gazdelor, ºi toate cu 2-1. Atle-
tico Madrid – Hannover (Falcao 9, Salvio
89 / Diouf 38), AZ Alkmaar – Valencia (Hol-
man 45+1, Martens 79 / Topal) ºi Sporting
Lisabona – Metalist Harkov (Izmailov 51,
Insua 64 / Cleton Xavier 90+1 pen.).

Returul este programat joia viitoare.
Program semifinale (19 ºi 26 aprilie):

Sporting/Metalist – Schalke/Bilbao, Atleti-
co/Hannover – Alkmaar/Valencia.

Finala este programatã în 9 mai, pe
Arena Naþionalã din Bucureºti.

Llorente a fost de
neoprit pe „Veltins
Arena”, izbutind o
„dublã”.

Autorul unei „duble” contra lui Bilbao, ata-
cantul spaniol Raul Gonzales, ºi-a îmbunãtã-
þit propriul record de goluri marcate în cupe-
le europene, ajungând la nu mai puþin de 76.

UEFA contabilizeazã în aceastã ierarhie ºi
golul marcat de Raul în Cupa Intercontinen-
talã (2-1 pentru Real Madrid cu Vasco da
Gama în 1998), organizatã în comun de fo-
rul european ºi confederaþia sud-americanã
pânã la înlocuirea cu CM al cluburilor, orga-
nizat de FIFA.

Raul a ridicat ºi mai mult ºtacheta
Clasamentul marcatorilor în competiþii

europene de club: 1. Raul (Schalke 04) 76
goluri, 2. Filippo Inzaghi (AC Milan) 70, 3.
Andrei Sevcenko (Dinamo Kiev) 67, 4-5.
Gerd Müller (*) ºi Ruud van Nistelrooy
(Malaga) 62, 6-7. Thierry Henry (Red Bulls
New York) ºi Henrik Larsson (*) 59, 8. Eu-
sebio (*) 56, 9. Alessandro Del Piero (Ju-
ventus) 54, 10. Alfredo Di Stefano (*) 50.

Jucãtorii urmaþi de semnul (*) nu mai sunt
în activitate.

Jose Mourinho va pãrãsi pe Real Ma-
drid, el dându-ºi acordul pentru a prelua
conducerea tehnicã a lui Manchester City
începând de la 30 iunie, a anunþat, ieri,
postul de radio spaniol ABC Punto Radio,
citat de El Mundo Deportivo.

Potrivit respectivei surse, Mourinho este
convins cã trebuie sã plece din cauza pre-
siunii enorme, a conflictului deschis cu Iker
Casillas, cãpitanul echipei ºi un autentic sim-
bol, dar ºi a polemicilor permanente în care
este implicat.

ABC Punto Radio susþine cã antrenorul
portughez l-a informat personal pe Floren-
tino Perez de decizia de a pleca. “Preºedin-
tele nu este mulþumit de deciziile ºi atitudi-
nea antrenorului ºi deja a început sã caute
un alt tehnician, printre candidaþi aflându-
se selecþionerul Germaniei, Joachim Löw
ºi spaniolul Rafael Benítez, în prezent liber
de contract”, a notat sursa citatã.

“Mou”, la City din varã?!
Manchester City este pregãtitã actual-

mente de italianul Roberto Mancini.

Di Maria,
ofertat de Chelsea

Rãmânând la Real, pe lângã Jose Mou-
rinho, “galacticii” l-ar putea pierde ºi pe
mijlocaºul Angel Di Maria. Chelsea în-
cearcã sã profite de faptul cã argentinia-
nul a refuzat propunerea de reînnoire a
contractului cu Real, fotbalistul dorind
dublarea actualului sãu salariu la 100 de
mii de euro pe sãptãmânã, în timp ce ofi-
cialii clubului madrilen i-au oferit doar
85 de mii de euro.

În acest caz, sud-americanul este ten-
tat sã pãrãseascã Primera Division la fi-
nalul acestui sezon, iar în schimbul sãu,
cei de la Chelsea sunt gata sã punã la
bãtaie 42 de milioane de euro.
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXIII-A

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

LIGA I – ETAPA A XXIV-A
Meciul Oţelul – Voinţa Sibiu s-a disputat aseară, după închiderea

ediţiei.
Sâmbătă, 31 martie

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

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

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

Care sunt
„mai galactice”?

Echipa feminină de volei  SCM
Craiova a pierdut primul meci din
cadrul play-off-ului pentru locuri-
le 5-8, scor 3-0 (-19, -20, -10) în
deplasare cu formaţia Unic Piatra
Neamţ. Antrenorul Marian Con-
stantin a folosit formula:  Ivana
Stojadinovic, Cristina Zanfir,  Ioa-
na Vasinca, Stanija Maletic, Ralu-
ca Puric e, Denisa Rogojinaru şi
Janie Guimond (libero); au mai ju-
cat Ana Maria Hambele, Ramona
Postea, Andreea Matei. Al doilea
meci din serie se va disputa luni,
de la ora 17, la Craiova.

Eşec pentru
voleibaliste la
Piatra Neamţ

Sporturi de sală

Ec hipa masculină de baschet
SCM Craiova va disputa ultimul joc
al sezonului în deplasare contra echi-
pei CS Municipal Oradea, astăzi, de
la ora 19. În ultima etapă a campio-
natului craiovenii vor sta, deoarece
CS Otopeni s-a retras din campionat
şi în condiţiile în care nu se va mai
disputa play-out, SCM va încheia se-
zonul cel mai probabil pe locul 11.

Liga a IV-a Dolj
Cel mai aşteptat meci al sezo-

nului în Liga a IV-a Dolj este pro-
gramat astăzi, de la ora 12, pe are-
na „Oltenia” de la Combinat, între
liderul CS Apă Craiova şi FC Po-
dari, ocupanta locului secund, cu
două puncte mai puţin. Ce contea-
ză mai mult însă este punctajul
pentru play-off, acolo unde ambe-
le formaţii au acumulat 10 puncte

Derby-ul se joacă azi la Combinat
şi, în cazul unui rezultat de egalita-
te astăzi, aşa cum s-a întâmplat şi
în tur, cel mai probabil Apă şi Po-
dari vor aborda la egalitate play-
off-ul. AJF Dolj a preluat modelul
lui Ion Crăciunescu de la CCA şi
nu a anunţat brigada de arbitri de-
legată la jocul de astăzi, aceasta
urmând să fie una de Liga I. În
schimb, se c unosc observatorii:

Ion Giuverdea şi Viorel Popa. Ce-
lelalte jocuri ale etapei a 26-a: CSO
Filiaşi – Amaradia Melineşti, Viito-
rul Cârcea – Victoria Celaru, Pro-
gresul Segarcea – Recolta Ostro-
veni, toate astăzi de la ora 12, ieri
disputându-se jocurile: Energia
Craiova – FC Brădeşti,  Dunărea
Bechet – Şc. GP Craiova, CS Işal-
niţa – Avântul Pieleşti.

Pandurii încearcă o nouă surpriză

Oltchim Rm. Vâlcea – Györ, duminică, în semifinalele Ligii Campionilor

Primul derby al etapei a 24-a a Ligii I este programat
în seara aceasta la Târgu Jiu, unde „spaima granzilor”
din acest sezon, Pandurii, încearcă să scoată Steaua
definitiv din lupta pentru titlu printr-un nou succes în
faţa echipei din Ghencea. În tur, a Pandurii câştigat cu
2-1, însă plătea un preţ important, Băcilă pierzând în-
tregul sezon după ce a fost accidentat de Gardoş. Co-
legul lui Băcilă, Voiculeţ, consideră că oltenii sunt favo-
riţi, deoarece s-au impus în tur şi evoluează pe teren
propriu. Antrenorul Petre Grigoraş a prefaţat întâlnirea
din seara aceasta: „Ne interesează să avem continuita-
te, să facem un joc bun şi să găsim formula câştigătoa-
re sau măcar să obţinem un egal. Suntem destul de
puternici, mai ales pe teren propriu şi sperăm să conti-
nuăm această tradiţie, de a învinge echipele puternice”.
De partea cealaltă, noul antrenor al Stelei, Mihai Stoi-
chiţă, a declarat: „Pandurii este o echipă care joacă spec-
taculos, care se deschide şi împotriva căreia nu este
greu să joci, fiindcă ai spaţii. Trebuie să câştigăm, pen-
tru a ne menţine în lupta pentru titlu”. Pandurii nu va

conta pe golgheterul sezonului, Cardoso, scos din lot
de Grigoraş pentru indisciplină, şi pe fundaşul Vlad,
accidentat, în timp ce la Steaua nu vor evolua fundaşii
dreapta G. Matei, Dănănae şi Martinovici, dar şi Prepe-
liţă, în timp ce Pârvulescu este incert. Al doilea derby al
etapei este programat duminică seara, în Giuleşti, între
Rapid şi Dinamo, ambele echipe trecând printr-o pe-
rioadă dificilă în Liga I, însă şi-au recăpătat moralul
prin succesele din Cupa României. „De titlu nu vorbim
acum, dar ratarea cupelor europene ar fi cu adevărat
un eşec. Aveam nevoie de o scânteie care să ne aprindă
din nou, iar aceasta cred că a venit la Vaslui. Se vorbeş-
te mult că Dinamo nu mai este în formă, dar ei multe
calităţi cu care te pot taxa la prima greşeală. Au un
banditism cu ajutorul căruia te pot învinge în orice
moment”, a declarat Răzvan Lucescu.  „Sunt convins
că am trecut peste pasa neagră şi vom face un meci
bun cu Rapid”, a spus şi Ciobotariu, care nu-i va putea
folosi pe Moţi, suspendat după eliminarea din jocul cu
Gaz Metan Mediaş şi Cosmin Matei, accidentat.

Antrenorul Oltchimului, Radu
Voina, crede că în disputa cu Gyö-
rul din semifinalele Ligii Campioni-
lor la handbal feminin (duminică, ora
18, Digisport 1) importantă va fi
forţa defensivă a echipei sale, în faţa
unei formaţii care excelează în faza
de atac. Campioana Ungariei, ETO
Audi Györ, e principala favorită la
câştigarea Ligii Campionilor în acest
sezon. Maghiarele au câştigat gru-
pele preliminare şi s-au calificat fără
emoţii în semifinale. Ca şi Oltchim,
Györ nu a mai cunoscut înfrânge-
rea în campionatul intern de trei ani.
Györul es te acoperită pe toate
posturile şi posedă handbaliste de
clasă prec um Heidi Loke,  Anita
Gorbitz (foto), Eduarda Amorim,
Andrea Lekici, iar portarii Haraldsen
şi Palinger închid practic poarta în
dese rânduri. „Györ are o echipă
completă, foarte bine acoperită pe
posturi. În ultimul sezon a făcut
transferuri extraordinare şi acest
lucru s-a văzut. Trebuie să fim o
echipă şi să ne apărăm. Defensiva
va fi cea mai importantă. Loke, ju-
cătoarea declarată cea mai bună din
lume, le face tot jocul. La ea trebuie
să fim atenţi. De asemenea, Görbicz
şi Lekici sunt jucătoarele care pot
face diferenţa. Şi Amorim reprezin-
tă un pericol, e o handbalistă cu o
forţă foarte mare, dar dacă nu o laşi

să-şi facă elanul pentru a arunca la
poartă, nu mai are acelaşi randa-
ment. Poarta, se ştie, în handbal re-
prezintă 50 la sută. Paradele Lumi-
niţei Dinu pot da încredere echipei,
dar acum nu vreau să aruncăm toată
presiunea pe umerii ei. Nu trebuie
să uităm că semifinala se joacă în
dublă manşă. Oricare ar fi rezulta-
tul la Vâlcea, calificarea se va juca
la Györ. Totul depinde de noi. Dacă
vom juca bine la început, publicul
se va inflama şi va crea o atmosfe-
ră cum numai la Vâlcea am trăit”, a
prefaţat întâlnirea de duminică an-
trenorul Radu Voina. Acesta nu o
va putea folosi pe Marija Jovano-
vici, nerefăcută, care se adaugă in-
disponibilităţilor de lungă durată ale
Cristinei Neagu, Paulei Rădulescu
şi Ionelei Stanca.

Brădeanu joacă împotriva
echipei la care a evoluat 7 ani

Aurelia Brădeanu (foto) a decla-
rat, înaintea confruntării cu Györ, că
presiunea este asupra adversarelor,
considerate favorite în faţa Oltchi-
mului. Brădeanu a ajuns la Vâlcea în
acest sezon, după şapte ani petre-
cuţi chiar la rivala de duminică, ETO
Györ. Interul Oltchimului a evoluat
şi în semifinala din 2010 dintre cele
două echipe, marcând cinci goluri în

dubla manşă. „Am ceva
emoţii, dar de cu totul alt
gen decât acum doi ani.
Mă gândesc că am jucat
atâţia ani acolo şi am avut
o perioadă bună, dar acum
e cu totul altceva, ştiu pen-
tru ce lupt, nu emoţiile vor
conta. Cred că jocul lor,
ca întotdeauna, se învâr-
te în jurul Anitei Gorbitz.
Dacă vom reuşi să o ani-
hilăm, cresc şansele la victorie. Ori-
cum, nu consider că plec ăm cu
şansa a doua. Mulţi spun că Györ
este favorită, pentru că a avut un
parcurs excelent, iar noi am jucat cu
fluctuaţii, ba foarte bine, ba foarte
slab. Poate nu e aşa rău că Oltchim
e outsider, să fie presiunea pe adver-
sare, nu pe noi. Avem o reţinere, pen-
tru că ne dăm seama ce important
este acest prim meci, dar, pe de altă
parte, suntem încrezătoare în forţe-
le noastre”, a afirmat Brădeanu. Bi-
letele pentru meciul de duminică au
preţuri între 40 şi 80 de lei, însă sunt
pe punctul de a se epuiza. Este aş-
teptat şi un grup important de fani
ai lui Györ din Ungaria, cele două
galerii fiind înfrăţite. Sâmbătă, de la
ora 17.30, este programată cealaltă
semifinală a Ligii Campionilor, Lar-
vik întâlnind Buducnost (în direct
la Digisport 2).

Oltencele şi unguroaicele nu au pierdut
în întrecerile interne de 3 ani


