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O gură de
oxigen pentru
Spitalul
Filantropia

Mircea Albulescu şi
Ileana Stana Ionescu,
în „Molto gran’
impressione”

Furt “la
balama”, în
Parcul Petrolier
Bodăieşti

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- La noi, Popescule, toate sunt pe
dos, numai hoţia este pe faţă.
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„Mens sana in corpore
sano” este o faimoasă
maximă latină, care nu stă la
baza programelor de şcolari-
zare pentru învăţământul
preuniversitar. Orele de
Educaţie fizică şi Sport se
reduc aproape la fiecare
început de an şcolar. Şi
pentru anul 2012-2013 se
pregătesc modificări. Afectaţi
ar putea fi atât elevii din
primele clase primare, cât şi
cei de liceu. Conform propu-
nerilor pentru planurile-
cadru, la clasele I şi a II-a nu
vor mai fi obligatorii două ore
de Educaţie fizică pe săptă-
mână, ci se lasă la decizia

Lăzăroiu moare
de grija USL

Prezent la Şcoala naţională
de management politic, organi-
zată de OTPD-L Suceava, ex-
temporarul ministru al Muncii,
Sebastian Lăzăroiu, fost şi con-
silier prezidenţial, a dat-o din
nou pe  cimiliturile care l-au
consacrat. Bălăcindu-se în so-
fisme ieftine. Mai deunăzi, pur-
tătorul de cuvânt al PD-L, Se-
ver Voinescu, spusese despre
Sebastian Lăzăroiu că „are ceva
mai degrabă specific show-busi-
ness-ului decât analizei politi-
ce”, şi nu greşea. Obsesia lui
Sebastian Lăzăroiu, neconvin-
gătoare, contrafăcută, resenti-
mentară, mai veche, dar încă
prezentă, este USL...

Florea Grigorescu, preşedintele
Filialei Dolj a ACoR:

O descentralizare
administrativă reală
ar rezolva multe
dintre problemele
comunităţilor locale

Nicolae Iorga:

„Cunoscând istoria,
eroii, tradiţia, ne
facem mai sociabili,
mai altruişti, mai
iubitori de om şi viaţă”

Asociaţia Română pentru Trans-
fer Tehnologic şi Inovare (A.Ro.T.T)
a organizat pe parcursul a două zile,
săptămâna trecută, un tur demon-
strativ care a cuprins mai multe ob-
iective cultural-istorice din localită-
ţile Pleven şi Vratsa. Traseul s-a re-
alizat în cadrul proiectulu i „Turis-
mul tematic transfrontalier – opor-
tunita te pentru dezvoltarea şi pro-
movarea ident ităţii regiunii Dolj,
Ol t, Mehedin ţi, Vid in, Montana,
Vratsa, Pleven”.

Prof. univ. dr. Bianca Predescu :

„Muncim mult
şi avem dreptul
la câteva clipe
de răgaz”

Sedentarismul, încurajat de şcoală
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şcolii să se facă una sau două
ore. La clasa a XI-a de
şcoală profesională,  discipli-
na Educaţie fizică nu mai
apare deloc în orarul elevi-
lor. La acestea se adaugă şi
lipsa de fonduri pentru sălile
de sport şi materialele
sportive, aflate în stare
avansată de degradare. Totul
contravine raportului adoptat
la Strasbourg din 2007, prin
care se cere statelor membre
ale Uniunii
Europene ca în
orar să se
prevadă cel puţin
trei ore pe
săptămână.
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Ford va produce la Craiova un numãr de ma-
ºini „semnificativ” mai redus faþã de cel asumat
prin contractul de privatizare ºi va plãti penali-
tãþi, a amânat unele investiþii ºi a renunþat la un
ajutor de stat pentru formarea profesionalã, cel
pentru investiþii fiind plafonat la 75 milioane euro,
scrie Mediafax. Prevederile sunt incluse în actul
adiþional la contractul de privatizare al Automo-
bile Craiova, convenit deja de autoritãþi ºi con-
structorul american. Actul adiþional urmeazã,
însã, sã fie aprobat printr-o ordonanþã de urgen-
þã promovatã de Autoritatea pentru Valorificarea

Activelor Statului (AVAS).
Comisia Europeanã a aprobat un ajutor de stat

de 143 milioane de euro, corespunzãtor investi-
þiilor de 675 milioane de euro prognozate la uzi-
na de la Craiova, ºi un ajutor de 57 milioane de
euro pentru formarea profesionalã a angajaþilor.
„În concordanþã cu prevederile din contract, aºa
cum se va modifica prin actul adiþional, au fost
renegociate ºi incluse în contract prevederi de-
spre ajutoarele de stat, respectiv: ajutorul de stat
pentru investiþii s-a plafonat la 75 milioane euro;
Ford a renunþat la ajutorul de stat pentru pregã-

tirea profesionalã”, se aratã
în nota de fundamentare a
OUG. Acelaºi act normativ
precizeazã cã „pe parcursul
derulãrii contractului, Ford
Motor Company a consta-
tat modificarea semnificati-
vã a elementelor avute în
vedere la privatizare, atât din
punctul de vedere al condi-
þiilor de piaþã, la nivel mon-
dial, cât ºi la nivel naþional”,
ºi, „din aceste consideren-
te, (…) a solicitat reanaliza-
rea unor clauze din con-
tractul de vânzare-cumpãra-
re de acþiuni”. Aceste clau-

ze se referã, dupã cum am precizat, la acomo-
darea ajutoarelor de stat autorizate cu noile con-
diþii din planul de afaceri ºi la  achitarea penalitã-
þilor prevãzute în contract, drept compensaþie
pentru nerealizarea numãrului de autovehicule
asumat, dar ºi la „reaºezarea (n.r. - prelungirea)
termenelor de realizare a investiþiilor asumate prin
contractul de vânzare - cumpãrare de acþiuni, de
la data de 19 martie 2012 la data de 31 decem-
brie 2012, fãrã a se modifica cuantumul total al
investiþiilor ce urmeazã a fi realizate”, se mai
menþioneazã în nota de fudamentare a OUG.
Potrivit contractului, Ford România ar fi trebuit
sã ajungã, într-un interval de patru ani, pânã în
septembrie 2011, la un volum de producþie de
peste 250.000 unitãþi, în caz contrar compania
americanã urmând sã plãteascã statului daune
de pânã la 25% din valoarea achiziþiei Automobi-
le Craiova. Nivelul sancþiunilor scade la 10% din
valoarea contractului dacã producþia este între
200.000 ºi 225.000 de vehicule ºi la 5% dacã se
vor construi între 225.000 ºi 250.000 unitãþi.
Ford a anunþat, la sfârºitul lunii ianuarie, cã va
produce la Craiova, în acest an, 60.000 de uni-
tãþi B-Max, iar pentru anul viitor estimeazã con-
strucþia a cel puþin 100.000 de maºini.

În proiect de OUG se aratã cã prevederile
din actul adiþional au fost transmise CE, în ve-
derea obþinerii unui punct de vedere.
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Traian Bãsescu a rupt „orice
legãturã” cu Petrom

Preºedintele Traian Bãsescu a
decis sã rupã „orice legãturã cu
Petrom, ca semn de protest pentru
excesul de profit pe care l-a avut
într-un an de crizã”. Anunþul a fost
fãcut chiar de ºeful statului, ieri, la
emisiunea „Dupã 20 de ani”, de la
Pro Tv. „Trebuia sã am o întâlnire
cu cei de la Petrom, pentru cã nu
îmi place politica lor, e incorectã.
Nu poþi cere unei firme sã fie 100%
moralã, dar nici nu poþi sã-mi
arunci în faþã, în fiecare zi, preþul
mondial de 100 de dolari pe baril,
când tu îl extragi cu 16 dolari. Am
avut aceastã discuþie cu ei de multe
ori, inclusiv cu preºedintele
austriac. Rãspunsul a fost sã vedem,
sã discutãm, dar realitatea e cã nu
þin cont de aceste (n.r. - lucruri).
Contractul e scris de asemenea
naturã încât nu se poate face (n.r. -
nimic)”, a explicat Traian Bãsescu.
Deputatul Oana Mizil
demisioneazã din PSD

Deputatul Oana Mizil a anunþat,
ieri, într-o conferinþã de presã, cã
demisioneazã din PSD, ea susþinând
cã judeþul Cãlãraºi - unde a fost
preºedinte al organizaþiei PSD,
funcþie din care a fost schimbatã în
urma deciziei BPN – „a fost vândut
la propriu” PNL de cãtre PSD.
Întrebatã dacã intenþioneazã sã se
alãture unei alte formaþiuni politice,
Oana Mizil a rãspuns negativ,
menþionând cã va lua o decizie „în
câteva zile”. „În momentul acesta
nu negociez cu nimeni”, a arãtat
deputatul, adãugând, însã, cã, la
jumãtate de orã dupã ce a fost
înlãturatã de la conducerea PSD
Cãlãraºi, a primit oferte de la toate
partidele politice în afarã de USL,
inclusiv de la PDL. Biroul Perma-
nent al PSD a decis, pe 5 martie, sã
adopte o recomandare cãtre
Comitetul Executiv, de înlocuire a
Oanei Mizil de la conducerea PSD
Cãlãraºi, deºi liderul Victor Ponta a
recunoscut cã nu are ce sã-i
reproºeze acesteia.

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat ieri, la emisiunea „Dupã 20
de ani”, de la Pro Tv, cã în prima zi
dupã ce nu va mai ocupa aceastã
funcþie va ieºi din viaþa politicã, ne-
gând categoric faptul cã ar putea
face parte dintr-un viitor guvern, aºa
cum s-a zvonit la un moment dat.
„Niciodatã (n.r. - nu voi face parte
dintr-un guvern dupã terminarea
mandatului de preºedinte). În pri-
ma zi în care am plecat de la Cotro-
ceni, plec din viaþa politicã. Mi-a
ajuns. A fost, cel puþin din 2007 în-
coace, cea mai umilitoare perioadã
din viaþa mea, jignit de dimineaþa

Funcþia de preºedinte a fost „cea
mai mare umilinþã a vieþii mele”

Traian Bãsescu nu crede în posi-
bilitatea unui guvern PSD-PDL dupã
alegerile parlamentare din toamnã, el
avansând, însã, ca variantã, o alian-
þã PDL-PNL. Întrebat, la emisiunea
„Dupã 20 de ani”, de la Pro Tv, dacã
se prefigureazã, dupã alegeri, un
guvern PSD-PDL, preºedintele a rãs-
puns: „Nu cred cã este posibil aºa
ceva. Cred cã, dacã este vreo vari-
antã care sã apropie douã partide,
aceasta este PDL-PNL. Poate fi o
variantã. Dar nu vreau sã prejudec
cu nimic”. Amintindu-ºi de prece-
denta coaliþie fãcutã de PDL cu PSD,
în 2009, Traian Bãsescu a spus cã

ªeful statului ar vedea
un guvern PDL-PNL, opoziþia nu

pânã seara de tot felul de oameni pe
la televiziuni. Funcþia de preºedinte
a reprezentat pentru mine cea mai
mare umilinþã a vieþii mele. Am fost
un om demn, un bun meseriaº, iar
ce s-a întâmplat din 2007 pânã în-
coace, jignirile de dimineaþa pânã
seara nu au fãcut decât sã mã umi-
leascã. Am compensat totul cu mi-
siunea funcþiei - Doamne fereºte,
nu o misiune divinã - un preºedinte
trebuie sã înghitã, dar totul are o
limitã”, a declarat Bãsescu. Între-
bat dacã s-a gândit vreodatã sã re-
nunþe la funcþie, acesta a rãspuns
cã „preºedinþii nu pot sã abdice”.

atunci PDL a fost „abandonatã pe
nimic” de social-democraþi: „Cu
PSD-ul s-a încercat marea coaliþie,
au abandonat-o pe nimic, pentru in-
terese electorale”.

Vicepreºedintele PNL Mihai Voi-
cu a declarat, ieri, pentru Mediafax,
cã este exclusã varianta unui gu-
vern PDL-PNL. „Asta e ca în zica-
la cu vrabia. Nu, nici vorbã”, a co-
mentat acesta, întrebat ce crede
despre declaraþia preºedintelui. În
acest context, Voicu a subliniat cã,
„dupã alegeri, USL va avea majori-
tatea ºi va forma un Guvern con-
dus de Victor Ponta”.

Guvernul va anula toate dato-
riile înregistrate de CFR SA, la fi-
nele anului trecut, cãtre bugetul
de stat, în sumã de 3,99 miliarde
lei (aproximativ 917 milioane
euro), prin conversia în acþiuni,
care vor fi preluate de Ministerul
Transporturilor ca unic acþionar.
ªtergerea datoriilor va fi efectua-
tã prin derogare de la legislaþia
actualã, care reglementeazã dato-
ria publicã, relevã un proiect de
ordonanþã de urgenþã. „Se apro-
bã stingerea prin conversie în ac-
þiuni a creanþelor principale ºi a
accesoriilor aferente, cuvenite
bugetului de stat, bugetului asigu-
rãrilor sociale ºi bugetelor fondu-
rilor speciale, reprezentând impo-
zite, taxe, contribuþii ºi alte veni-

turi bugetare, cu excepþia impo-
zitului pe venitul din salarii ºi asi-
milate salariilor, individualizate în
titluri de creanþã emise pânã la 31
ianuarie 2012, datorate de cãtre
Compania Naþionalã de Cãi Fera-
te CFR SA la aceastã datã ºi nea-
chitate la data eliberãrii certifica-
tului de atestare fiscalã”, se aratã
în proiectul întocmit de Ministe-
rul Transporturilor. Având în ve-
dere cã CFR SA este singura com-
panie din România care adminis-
treazã infrastructura feroviarã,
Guvernul considerã cã acordarea
unui sprijin financiar nu reprezin-
tã ajutor de stat. CFR SA se aflã
pe lista companiilor monitorizate
de FMI, iar neadoptarea acestei
mãsuri în regim de urgenþã ar

împiedica îndeplinirea obiective-
lor stabilite în acordul cu institu-

þia financiarã internaþionalã, se mai
spune în proiect.

Guvernul ºterge datoriile CFR SA cãtre buget, în valoare de peste 900 milioane euro
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Mãrinicã

Dincã

Însufleþitã de un puternic spi-
rit al elitei feministe care domi-
na începutul secolului XX, prof.
univ. dr. Bianca Predescu, ea
însãºi provenind dintr-o familie
cu tradiþie în avocaturã, ºi-a pe-
trecut câteva zile în arhivele
Baroului Dolj, numai pentru a
studia biografii, pentru a pune
cap la cap informaþii, pentru a
reface destine. Profesorul uni-
versitar s-a pregãtit temeinic, in-
tuind cã, din organizarea unui ast-
fel de eveniment se poate naºte
o miºcare feministã vie care sã
aibã continuitate în timp. Efor-
turile, dublate de un entuziasm
sincer, i-au fost rãsplãtite, prima

ediþie a „Simpozionului anual al
femeilor avocat”, desfãºurat,
sâmbãtã, la Casa Universitarilor,
fiind o întâlnire plãcutã în care
femeile-avocat au avut ocazia
sã se redescopere. Renunþând la
roba de avocat, doamnele s-au
aflat în centrul atenþiei, fiind ad-
mirate, încurajate, lãudate ºi, de
ce nu, puþin criticate. „Este o
onoare sã putem organiza acest
eveniment de suflet. În urmã cu
o lunã, o lunã ºi jumãtate, Ba-
roul Dolj a hotãrât organizarea
unui simpozion dedicat femeii
avocat. Este prima ediþie, dar
sperãm sã ne întâlnim în fiecare
an pentru cã, în avocaturã, pro-
feseazã foarte multe femei.
Muncim mult ºi avem dreptul la
câteva clipe de rãgaz, sã ne în-
tâlnim ºi sã ne facem cunoscute
talentele noastre. Unele dintre
femeile avocat au voce minuna-
tã, altele scriu versuri ºi prozã,
altele cântã la un instrument, al-
tele picteazã. În acest mod con-
tinuãm o tradiþie începutã în urmã
cu mai bine de un secol”, a spus,
cu însufleþire, profesorul univer-
sitar Bianca Predescu.

Eleganþã ºi seriozitate
Evenimentul s-a bucurat de

prezenþa multor doamne din jus-
tiþia craioveanã, avocate ºi jude-
cãtoare. Apreciate pentru ple-
doariile ca la carte, pentru harul
oratoric, pentru argumentele cu
care vin adesea la barã, de
aceastã datã fiecare a venit cu
farmecul personalitãþii sale. „Îmi

amintesc de anii tinereþii, ai stu-
denþiei noastre, împreunã cu
Bianca (n.r. – Bianca Predescu)
ºi cu Mihaela (n.r. – Mihaela
Cotora). Ne-am chinuit la semi-
narii, ne-am mai îndrãgostit de
câte un profesor, cântam la pian
în Amfitreatrul A3. Anii aceia
frumoºi au trecut ºi iatã-ne aici,
pe baricade, numai cã una pe o
parte, ºi mã refer la judecãtorul
Mihaela Cotora, ºi noi pe cea-
laltã parte, a avocaturii”, a spus,
cu emoþie, avocatul Dana Ba-
bov. Preºedintele Curþii de Apel
Craiova, Mihaela Cotora a mãr-
turisit cã, în fond, ea este o per-
soanã emotivã, motiv pentru

care se pregãteºte întotdeauna
temeinic. A venit la întâlnirea cu
colegele avocate pentru a le spu-
ne cã le apreciazã seriozitatea,
dar ºi eleganþa: „Este o onoare,
sunt mãgulitã cã mã aflu aici. Nu
poþi sã ajungi judecãtor dacã nu
ºtii sã îi aperi pe cei din jurul tãu.
De aceea am o mare admiraþie
pentru doamnele avocat, de o ele-
ganþã ºi o seriozitate rar întâlni-
te. Este o mândrie sã le ascult
pledând o cauzã de Drept ºi le
mulþumesc pentru ce am învãþat
de la ele: dacã nu eºti serios ºi
modest nu poþi sã faci nimic”.

Intuiþie ºi sensibilitate
Monica Livescu, decanul Ba-

roului Vâlcea, le-a spus doam-
nelor avocat cã trebuie sã aibã
perseverenþa ºi îndrãzneala pe
care a avut-o prima femeie din

România, care a încercat sã-ºi
împlineascã visul de a intra în
avocaturã. „Istoria noastrã as-
cunde femei de excepþie care
poate ar merita sã fie puse în altã
luminã. Elena Popovici a încer-
cat, în anul 1902, sã profeseze
ca avocat în România. A fãcut o
cerere în acest sens, dar i-a fost
respinsã, pe motiv cã femeile nu
se bucurã de „plenitudinea drep-
turilor civile” dupã legile acelor
vremuri. Aceastã îndrãznealã sã
o avem ºi noi. Sã îndrãznim sã
invocãm excepþii de neconstitu-
þionalitate”. Preºedintele Tribu-
nalul Dolj, Carmen Preoteasa, le-
a lãudat femeilor avocat tocmai
sensibilitatea ºi intuiþia, atuuri
care erau blamate la începuturi-
le carierei lor: „Meseria de avo-
caturã o consider o artã, iar fe-
meile o fac foarte bine pentru cã
împletesc argumentele cu sensi-
bilitatea ºi intuiþia lor native. Fãrã
a desconsidera rolul bãrbaþilor,
consider cã este nevoie de fe-
mei în Justiþie pentru cã demon-
streazã cã sunt bune profesionis-
te”. Nicoleta Miulescu, secreta-
rul municipiului Craiova, a mãr-
turisit cã profesia de avocat este
atrãgãtoare prin faptul cã ascun-
de ºi o altã mare calitate: liber-
tatea. „Respect foarte mult pro-
fesia de avocat. Eu provin dintr-
o familie de militari, cu multã or-
dine ºi rigoare. ªi am spus cã
vreau sã fiu avocat pentru cã mi
se pãrea mie cã e singura me-
serie mai liberalã. Prin retorica
sa nu se poate sã nu treacã
neascultatã. Nu a fost aºa, am
ajuns în administraþie printr-un
concurs de împrejurãri, dar ºi
aici, în Primãrie, încerc sã mã
impun, pãstrând ceva din aceas-
tã frumoasã profesie”.

Echilibru ºi activitate
Trãind ºi format fiind în spi-

ritul vechii ºcoli de avocaturã
româneascã, a cãrei valoare
este atât de recunoscutã, Ion
Predescu, acum judecãtor la
Curtea Constituþionalã a Ro-
mâniei, le-a spus doamnelor
avocat cã nu trebuie sã piardã
din vedere echilibrul. „Orice aþi

zice dumneavoastrã, eu vã
amintesc de ce nu are vulpea
coadã. Viclenia este o carac-
teristicã predominant femininã.
ªi asta nu o spun eu, o spune
psihologia, unde eu am dat pa-
tru examene când eram la Fa-
cultatea de Filozofie. Nu au for-
þa fizicã, dar, în schimb, au alte
forþe. În viaþa profesionalã, sã
te fereascã Dumnezeu de con-
curenþa femeii cã nu ai nici o
ºansã. Gândiþi-vã, totuºi, cã un
echilibru trebuie sã existe.
Acest echilibru trebuie sã aibã
baze susþinãtoare solide, nu sã
se fundamenteze pe dominaþii,
pe închipuiri”. Judecãtorul Ion
Predescu le-a îndemnat, totuºi,
sã fie mai active, încurajându-
le sã-ºi exprime personalitatea.
„Baroul de avocaþi nu e atât de

activ în viaþa socialã cum erau
cele dinainte. Barourile trecu-
te au fost chiar mai active de-
cât le permiteau legile ºi men-
talitãþile. Colegiul Avocaþilor se
întâlnea foarte des în amfitea-
trul de la Liceul “Elena Cuza”,
unde se þineau comunicãri
ºtiinþifice, audiþii muzicale. Te-
atrul ºi Filarmonica din Timi-
ºoara erau printre invitaþii de
atunci. Organizau campionate
naþionale la ºah ºi la volei. De
aceea, cred cã e bine sã fiþi mai
active. Pregãtirea ºi forþele pe
care le aveþi trebuie sã se re-
flecte mai mult în viaþa publicã
a oraºului ºi vã asigur cã apre-
cierea va fi cu totul alta”.

Ana Pãtruþescu, simplitate
ºi modestie

La 23 decembrie 1920, Ba-
roul Dolj a admis prima cerere

a unei femei avocat, Matilda
Duþulescu, care a fost a doua
femeie avocat din þarã, dupã Ella
Negruzzi. Între 1922 ºi 1927,
alte trei doamne devin avocate.
În 1931, profesau, deja, la Cra-
iova, 15 femei. În 1945, apar ºi
trei avocaþi stagiari, Marcela
Miulescu, Rodica Ghivulescu,
Elena ªtefãnescu. În 1945, se
remarcã în avocaturã Ana Pã-
truþescu.  „Era de o simplitate
ºi de o modestie adevãratã.
Avea multã energie, era o lup-
tãtoare ºi, de aceea, era un ad-
versar foarte dificil la barã. Pu-
nea probleme tot timpul ºi purta
un spirit al unui avocat adevã-
rat”, a prezentat-o Sorin Iones-
cu, prodecan al Facultãþii de
Drept „Nicolae Titulescu” din
Craiova, care a înmânat fiicei

acesteia, profesoarei Anda Pã-
truþescu, o diplomã în semn de
recunoaºtere a valorii profesio-
nale a mamei sale. „Mã simt
emoþionatã pentru cã nu aþi ui-
tat-o pe mama mea deºi au tre-
cut mai bine de 20 de ani de
când a ieºit la pensie. A rãmas
în urmã ºtafeta care continuã
aceastã meserie, una foarte
grea”, a spus Anda Pãtruþescu.
Doamnele avocaturii craiovene
din zilele noastre sunt urmaºe
demne ale acestor mari spirite
care s-au duelat, în urmã cu
mulþi ani, în sãlile de judecatã,
iar ceea ce le apropie sunt per-
sonalitãþile lor copleºitoare. ªi
amintim numai vocea profundã
a avocatei Elena Pãdeanu sau
sensibilitatea ascunsã în versu-
rile avocatei Flori Dobre, talen-
te nebãnuite care stau ascunse
sub roba avocãþeascã.

„Muncim mult ºi avem dreptul la câteva clipe de rãgaz”„Muncim mult ºi avem dreptul la câteva clipe de rãgaz”„Muncim mult ºi avem dreptul la câteva clipe de rãgaz”„Muncim mult ºi avem dreptul la câteva clipe de rãgaz”„Muncim mult ºi avem dreptul la câteva clipe de rãgaz”
Prof. univ. dr. Bianca Predescu:

 Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Dupã o absenþã îndelungatã din viaþa pu-
blicã a Cetãþii Banilor, femeile care profe-
seazã în avocaturã strâng rândurile ºi vor
sã-ºi facã auzite nu doar inteligenþa, per-
spicacitatea ºi raþionamentele sclipitoare
care rãmân închise între pereþii sãlilor de

judecatã, ci ºi sensibilitatea feminitãþii lor
copleºtitoare. Prima ediþie a Simpozionu-
lui anual al femeilor avocat din Craiova a
fost o manifestare de înaltã þinutã, care se
doreºte sã fie continuatã ºi în anii viitori
pentru a deveni o tradiþie.
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Timp de patru zile, în perioada 4
– 7 martie a.c., în Bucureºti, s-a
desfãºurat Adunarea Generalã a Aso-
ciaþiei Comunelor din România. O
întâlnire la care au fost prezenþi re-
prezentanþi ai administraþiei publice
locale din toatã þara, oameni care s-
au strâns pentru a-ºi prezenta pro-
blemele, pentru a cãuta soluþii la aces-
tea ºi pentru a încerca sã atragã atenþia
guvernanþilor cã, în multe situaþii,
prin ceea ce fac aratã cã sunt de-
parte de realitãþile din teren, nu ºtiu
care sunt nevoile reale ale comuni-
tãþilor din aceastã þarã.

Primarul comunei Urzicuþa, Flo-
rea Grigorescu, preºedintele Filia-
lei Dolj a Asociaþiei Comunelor din
România, ne-a explicat faptul cã a
fost mandatat de colegii sãi, edilii
localitãþilor doljene, sã tragã un sem-
nal de alarmã asupra faptului cã, în
ultimii ani, deºi se susþine sus ºi tare
cã se doreºte o descentralizare ad-
ministrativã, nu s-a realizat decât
opusul acesteia. În atare condiþii,
primarii se vãd, în multe situaþii, le-
gaþi de mâini ºi de picioare, nevoiþi
sã le spunã celor care i-au ales ºi
care le cer sprijinul “nu pot pentru
cã nu mã lasã legea”.

- Care a fost tema principalã a
acestei întâlniri?

- Satul românesc. Toate discuþii-
le, dezbaterile, toate soluþiile cãutate
au avut la bazã nevoile satelor din
România. Se spune, foarte frumos,
cã veºnicia s-a nãscut la sat. Din
nefericire, în acest moment, cei care
iau decizii ce îi afecteazã pe locuito-
rii de la sate sunt departe de realita-
te. Spre exemplu, s-a fãcut reforma
Poliþiei, multe localitãþi au rãmas fãrã
Posturi de Poliþie, ºi li s-a spus sã

Florea Grigorescu, preºedintele Filialei Dolj a ACoR:

S-a încheiat, recent, Adunarea
Generalã a Asociaþiei Comunelor
din România (ACoR), organiza-
þie care a împlinit 15 ani de la în-
fiinþare. Dincolo de sãrbãtorirea
evenimentului, primarii prezenþi
la întâlnire au prezentat ºi au
dezbãtut problemele reale ale
administraþiei publice locale, au
venit cu soluþii ºi spun cã guver-
nanþii s-au îndepãrtat mult de lo-

calitãþile rurale. Primarul comu-
nei doljene Urzicuþa, Florea Gri-
gorescu, preºedintele Filialei
Dolj a ACoR, spune cã a dus la
întâlnirea, desfãºuratã în Bucu-
reºti, problemele cu care se con-
fruntã edilii din judeþ ºi a cerut
mai multã aplecare asupra nevoi-
lor primarilor ºi, implicit, a comu-
nitãþilor mai mici sau mai mari pe
care le conduc.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

înfiinþeze Poliþie localã. Însã numã-
rul de poliþiºti locali este limitat la doi,
trei sau patru oameni, în funcþie de
mãrimea localitãþii, asta în condiþiile
în care noi, la Urzicuþa, am avea
nevoie de cel puþin 10 oameni. Nu
ne-a întrebat nimeni dacã suntem de
acord, dacã este un lucru bun ºi, ce
e mai grav, nu au þinut cont de sta-
rea infracþionalã, lãsându-i pe cetã-
þeni la mâna hoþilor. Ori, dacã nu ne
putem întoarce la sistemul anterior,
soluþia pe care am discutat-o la Bu-
cureºti ar fi suplimentarea numãru-
lui de poliþiºti locali ºi subvenþiona-
rea salariilor acestora de la bugetul
de stat cel puþin cu un procent de
50%, printr-un act normativ.

- Despre investiþii, ce ne puteþi
spune?

- Aceasta este o problemã arzã-
toare. Toþi primarii vor sã facã inves-
tiþii, deoarece sunt vitale pentru dez-
voltarea unei comunitãþi ºi este nor-
mal sã nu ratezi nici o oportunitate.
Însã este mare pãcat cã, de multe ori,
se alocã bani fãrã sã se þinã cont de
prioritãþile locale ºi ne trezim cã avem
sãli de sport, frumoase ºi utile, nu
vreau sã fiu înþeles greºit, însã nu
avem apã curentã într-o localitate. Ori,

strategia de dezvoltare a comunei tre-
buie sã fie baza piramidei. Pe priori-
tãþile locale, gândite ºi stabilite de oa-
menii care trãiesc acolo, trebuie sã
se întemeieze strategia de dezvoltare
a unui judeþ, iar de proiectele fiecãrui
judeþ trebuie sã þinã cont cei care fac
strategia de dezvoltare a þãrii. Aces-
tea sunt lucruri care ar trebui gândite
pe termen mediu sau lung, însã nu se
întâmplã asta. Aºa ajungem sã reabi-
litãm drumuri, apoi sã le spargem
pentru a introduce canalizare. ªi tot

legat de investiþii, nu este suficient sã
le facem, dacã nu ne este permis sã
angajãm personal pentru întreþinere.
Ca sã vã dau un exemplu de la noi
din judeþ, deºi este o problemã în toatã
þara, la Cioroiaºi s-au investit bani mulþi
în sistemul de alimentare cu apã a lo-
calitãþii, iar când au fost temperaturi-
le acelea scãzute, de minus 25 de gra-
de, au îngheþat pompele.

“Trebuie sã ºtim
sã ne gestionãm sãrãcia…”
- Ce pãrere aveþi de nivelul de

absorbþie al fondurilor europene
prin programele adresate comu-
nitãþilor locale?

- S-a discutat la întâlnire ºi de-
spre acuzaþiile pe care le aduc, pe
la televizor, unul sau altul, cum cã
primarii nu sunt capabili sã facã
proiecte eligibile ºi sã atragã fon-
duri în comunele pe care le con-
duc. Nu este cazul nostru, la Urzi-
cuþa, pentru cã am reuºit sã câºti-
gãm destule proiecte, avem ºi salã
de sport, dar avem ºi sistem cen-
tralizat de alimentare cu apã, sediu
modern la primãrie, ºcoala reabili-
tatã ºi diverse alte investiþii realizate
cu fonduri atrase prin diverse pro-
grame. Însã marea problemã este
cã pentru o astfel de documentaþie
se cheltuie sume destul de mari. ªi
chiar dacã atinge punctajul maxim,
te poþi trezi cã s-au terminat fon-
durile sau cã s-au schimbat regulile
pe ultima sutã de metri, ºi atunci
rãmâi cu proiectul în dulap, însã
firma care s-a ocupat de realizarea
acestuia trebuie plãtitã. Iar oamenii
încep sã strige cã se putea moder-
niza un drum în comunã cu banii
cheluiþi pentru un proiect, pe care
nu-þi oferã nimeni posibilitatea sã-l
depui pe alte programe. Înþeleg cã
trebuie sã fie o concurenþã, însã este
necesar sã primeze interesul bene-
ficiarului, care este cetãþeanul, in-
diferent din ce colþ al acestei þãri.

- Dacã nu atrage fonduri, dacã
nu primeºte ajutor, se poate des-
curca o localitate doar cu sumele
de la bugetul local?

- Nu. Mai ales cã au dispãrut o
mulþime de locuri de muncã ºi nu
se mai face producþie în nici un
domeniu. Nefiind societãþi puterni-
ce, care sã plãteascã taxe ºi impo-
zite pe mãsurã, bugetele locale au
foarte mult de suferit. Pe de altã

parte, ºi noi trebuie sã ºtim sã ne
gestionãm sãrãcia, dacã pot spune
aºa. Chiar dacã banii de la bugetul
local sunt puþini, trebuie cheltuiþi cu
mare responsabilitate, iar pãrerea
mea este cã ar trebui sã primeze
baza materialã. Noi am reuºit în
aceastã iarnã sã ne deszãpezim sin-
guri toate drumurile, în condiþiile în
care a nins abundent, pentru cã am
investit în utilaje. Nu vreau sã-mi
dau cu pãrerea despre alþi primari,
pentru cã nu cunosc situaþia exac-
tã, însã nu cred cã este normal ca
zile întregi sã nu se poatã ajunge
într-un sat cu provizii sau cu medi-
camente, pentru cã nu s-au putut
descurca sã deschidã drumurile.

- Ce probleme s-au mai abor-
dat în timpul discuþiilor?

- S-a mai ridicat o problemã le-
gatã de salarii. Este dureros ce se
întâmplã în acest moment cu func-
þionarii publici, pentru cã avem an-
gajaþi la primãrii care primesc 5
milioane de lei vechi pe lunã. E greu
sã trãieºti cu aceºti bani aºa cã nu
trebuie sã ne mirãm dacã funcþio-
narii cad pradã tentaþiei. Ca sã ai
funcþionari cinstiþi ºi bine pregãtiþi,
trebuie sã le oferi salarii decente.

Ce aº mai vrea sã spun este cã
responsabilitatea primarului nu se
opreºte la poarta ºcolii sau a dis-

pensarului. ªi în aceastã privinþã
dorim o reformã realã, nu schim-
bãri de la un an la altul, care sã bul-
verseze sistemul. Ne ocupãm sã
reabilitãm ºi sã modernizãm ºcolile
ºi dispensarele, dar nu avem nici
un cuvânt de spus în ceea ce pri-
veºte organizarea din sistem. Noi
am investit aproximativ 7 miliarde
de lei vechi în dispensarul uman din
Urzicuþa, pentru cã populaþia este
îmbãtrânitã, iar odatã cu înaintarea
în vârstã apar ºi problemele de sã-
nãtate. Însã nu avem nici un cu-
vânt de spus în ceea ce priveºte
programul, pe care ºi-l fac medicii
cum doresc. Iar oamenii vin la pri-
mãrie ºi se plâng. Avem nevoie de
pârghii ºi, insist, de o descentrali-
zare realã, astfel încât sã putem in-
terveni acolo unde sunt probleme
ºi, bineînþeles, sã rãspundem pen-
tru eventualele greºeli.

- Doriþi sã le transmiteþi ceva
anume primarilor din judeþ?

- Ar mai fi multe lucruri de spus.
Toate neajunsurile cu care ne con-
fruntãm vor fi transmise guvernan-
þilor ºi ne-am dori sã se rezolve
mãcar o parte din ele. La final, însã,
aº dori sã urez succes la alegerile
locale tuturor primarilor ºi sper ca
majoritatea dintre ei sã obþinã un
nou mandat.
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Prezent la Şcoala naţională de manage-
ment politic , organizată de OTPDL Sucea-
va, ex-temporarul ministru al Muncii,  Se-
bastian Lăzăroiu, fost şi consilier preziden-
ţial, a dat-o din nou pe cimiliturile care l-au

MIRCEA CANŢĂR

Lăzăroiu moare de grija USL
consacrat. Bălăc indu-
se în sofisme ieftine.
Mai deunăzi,  purtătorul
de c uvânt al PDL,  Se-
ver Voinesc u, spusese
despre Sebastian Lăză-
roiu că „are ceva mai
de gr abă spec if ic
show-bussines-ului de-
cât analizei politice” şi
nu greşea. Obsesia lui
Sebastian Lăzăroiu, ne-
convingătoare, contra-
făcută, resentimentară,
mai veche, dar încă pre-
zentă, este USL, despre
care reiterează „că ar
putea să se despartă

după alegerile locale, c ând va obţine sub
40% din voturi”. Ţinând-o langa cu fixaţii-
le sale, fără armătură ş i fără contur,  Se-
bastian Lăzăroiu vorbeşte în deşert. Şi, pro-
babil, nu fusese invitat la Suceava pentru a

le vorbi tinerilor pedelişti despre soarta USL.
Ce va hărăzi electoratul Uniunii Social Li-
berale, înc epând cu alegerile locale,  vom
trăi şi vom vedea. Numai că ipotezele co-
lorate şi năstruşnice ale lui Lăzăroiu îl des-
califică inc lusiv ca sociolog. Fixaţiile lui au
ceva pernicios şi, indiferent de anotimp, de
sondajele de opinie, care au rostul lor, sunt
livrate celor care au chef să-l asculte. Mult
mai adecvată, năzuim, în faţa tinerilor  pe-
delişti, era o discuţie despre PDL, ajuns în
dizgraţia electoratului.  Sau PDL n-a făcut
greşeli în actul guvernării? Care sunt, apoi,
modelele ac estor tineri pedeliş ti aduşi la
Şcoala naţională de management politic?
Poate Gheorghe Flutur, starostele judeţului
Suceava. Suntem într-un an electoral, cu
alegeri loc ale şi parlamentare. Dacă electo-
ratul chemat la urne „va sancţiona” opozi-
ţia,  adică USL, şi nu principalul partid de
guvernământ – PDL – aşa cum doreşte Se-
bastian Lăzăroiu, înseamnă că trăim într-o
lume anacronică.  Şi fiecare va vedea ce are

de făcut. Pe tot cuprinsul ţării nu se va pu-
tea petrece ce s-a petrec ut „la parţialele”
de la Piatra-Neamţ, şi, cu exac titate,  vom
şti ce doreş te elec toratul atât după alegerile
locale, cât şi parlamentare. Ca analist poli-
tic,  Lăzăroiu mai are puţin timp la dispozi-
ţie.  A dat verdicte anacronice, a prezis  tot
felul de construcţii politice, gen „Albă ca
Zăpada”, care nu s-au materializat, s-a pre-
tat la zadarnice dezinformări în scop strict
elec toratul,  totul în dispreţul unei realităţi
conc rete. El nu este doar „un pic excen-
tric ”, cum îl definea Sever Voinescu, nu
este nici Lady Gaga, ca să şocheze cu câte
ceva la fiecare apariţie, ci un robot care
enunţă aceleaşi clişee, de nimeni luate în
seamă. Şi dac ă îl separă ceva de Sever Voi-
nesc u, cum arată ş i ultima lor altercaţie,
este faptul că actualul purtător de cuvânt
al PDL se arată, totuşi,  mult mai mobilat
intelectual.  Lăzăroiu este un patinator poli-
tic care face opturi şi sărituri pe culoarul
de ieşire din sc enă.

PSD a atras atenţia de nenumă-
rate ori că măsurile de austeritate
iniţiate până la acest moment de
Guvern au afectat direct pensiona-
rii, prin: „neacordarea, vreme de doi
ani, a nici unei indexări a pensiilor,
deşi din luna octombrie 2009 şi până
în prezent, indicele preţurilor de
consum a crescut; majorarea TVA,
măsură care a amplificat procesul
inflaţionist; introducerea obligativi-
tăţii plăţii contribuţiei individuale de
sănătate – 5,5% din pensie, pentru
toţi pensionarii cu pensii mai mari
de 740 de lei; tăierea subvenţiilor la
încălzire”. Cei 100 de pensionari şi
simpatizanţi ai PSD Filiaşi, care au
fost prezenţi la întâlnirea de sâm-
bătă, 10 martie a.c., au simţit pe
propria piele aceste măsuri luate de
guvernarea pedelistă. „Noi am con-
stituit Organizaţia de Pensionari a
PSD Filiaşi de 4 ani. Obişnui să ne
întâlnim de mai multe ori pe an, dar
evenimentul din luna martie este
deja unul tradiţional. Întâlnirea a fost
una aparte, pentru că până în acest
oamenii vorbeau de problemele pe
care le au, dar acum au fost foarte
vehemenţi în susţinerile lor. De aici

Pensionarii social-democraţi s-au
întâlnit, sâmbătă, la sediul PSD Filiaşi
Pensionarii social-democrati spun că s-au să-

turat de ceea ce numesc „aroganţa  preşedintelui
ţării” şi cer să fie respectaţi  pentru anii de mun-
că depuşi. Sub aceste auspicii s-a desfăşurat în-

tâlnirea pensionarilor social-democraţi de la Fi-
liaşi, care sunt de părere că singura soluţie pen-
tru ca România să iasă din criză este ca acest
guvern odios să plece din fruntea ţării.

Alin Golumbeanu,
preşedintele PSD Filiaşi:

„Se împlinesc 4 ani de la înfiinţarea Clubului Pensionarilor PSD
Filiaş i, şi am dorit ca la aces t eveniment să avem alături de noi
câţi mai mulţi membri ş i simpatizanţi din ac eastă organizaţie. Tre-
buie spus că de-a lungul celor patru ani ne-au trecut pragul foarte
mulţi pensionari,  care au găsit la noi un loc  unde au putut să să îşi
spună problemele.  Deasemenea, Clubul Pensionarilor PSD Filiaşi
oferă un spaţiu unde cei de-o vârstă pot să se întâlneasc ă, să facă
sc himb de opinii şi să se relaxeze la un joc de table sau şah. De
data aceasta au avut ocazia, fără să se mai scrie în audienţe, să
îş i spună păsurile direc t primarului Nicolae Stăncioi, c are a fost
prezent la întâlnire. Le mulţumesc  pentru prezenţă pens ionarilor
şi le doresc o viaţă lungă ş i  liniş tită”.

se poate trage concluzia că o duc
foarte rău, şi simt nevoia unei
schimbări, a unui guvern care să le
ofere protecţie şi care să nu îi umi-
lească”, a declarat Eugen Dăneţ,
preşedintele Organizaţiei de Pensi-
onari a PSD Filiaşi.
„Oamenii vor să fie respectaţi
după o viaţa în care
nu au muncit şi nu au cerşit”

La întâlnirea social-democraţi-
lor filişeni a participat şi preşedin-
tele Organizaţiei Pensionarilor PSD
Dolj, Nic olae Vrapcea: „Suntem

bucuroşi că la Filiaşi avem o orag-
nizaţie de pensionari puternică şi
vocală. La întâlnirea cu cei peste
100 de pensionari şi simpatizanţi
s-a manifestat nemulţumirea aces-
tora faţă de actuala conducere a
ţării, aceştia concluzionând că sin-
gura soluţie este ca la alegeri să
scăpăm de ei. Pensionarii au încre-
dere că USL le ve reprezenta mai
bine interesele, şi că nu îşi va bate
joc de ei. Pe lângă problemele pe
care le au, oamenii vor să fie res-
pectaţi după o viaţa în c are au
muncit şi nu au cerşit”.

MARIN TURCITU

Europarlamentarul
Marian-Jean Marinescu:

În cadrul întâlnirii Grupului PPE
de la Palma de Mallorca, Spania,
europarlamentarul Marian-Jean Ma-
rinescu a condus panelul referitor la
Reforma Politici Agricole Comune
(PAC). La discuţii au participat, prin-
tre alţii, şi Comisarul pentru Agricul-
tura, Dacian Cioloş, Secretarul de
Stat pentru Agricultură din Spania,
Isabel García Tejerina şi Lorenzo
Ramos Silva, Secretarul General al
Asociaţiei Fermierilor din Spania.
“Grupul PPE consideră că este esen-
ţial ca următoarea reformă agricolă
sp fie un pas înainte în promovarea
unor politici agricole puternice, du-
rabile, competitive şi echitabile, care

să ajute agricultorii şi consumatorii
europeni, să promoveze dezvoltarea
rurală şi, de asemena, să protejeze,
mediul înconjurător. Europarlamen-
tarul român a mai spus că trebuie
menţinut rolul multifuncţional al agri-
culturii. “De aceea sunt convins că
o politică agricolă comună puterni-
că, susţinută de un buget bine struc-

“Este vital să menţinem plăţile
directe - agricultorii să facă ceea
ce ştiu cel mai bine - agricultura”

turat, este soluţia. Este vital să men-
ţinem plăţile directe în scopul de a
garanta viabilitatea pe termen lung a
activităţii agricole în întreaga UE şi
pentru a asigura securitatea alimen-
tara, consevarea resurselor natura-
le si, bineînţeles, stimularea creşte-
rii economice şi ocuparea forţei de
muncă în zonele rurale mai puţin
favorizate” a declarat vicepreşedin-
tele PPE. Grupul PPE subliniază,
de asemenea, necesitatea de a spri-
jini veniturile fermierilor, în special
în contextul general al volatilităţii
crescute a preţurilor şi veniturilor.
“Trebuie să ne concentrăm în ace-
laşi timp pe o distribuţie echitabilă

a valorii adăugate de-a lungul lan-
ţului de aprovizionare. Este nece-
sară reducerea poverii administra-
tive prin simplificarea PAC. Vom
permite astfel agricultorilor să facă
ceea ce ştiu cel mai bine - agricul-
tura”,  a încheiat eurodeputatul
Marinescu.

MARGA BULUGEAN
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Poliþiºtii doljeni au constatat la sfâr-
ºitul sãptãmânii opt abateri de la le-
gislaþia privind circulaþia pe drumu-
rile publice, cinci din acestea numai
pentru conducerea unui autovehicul
fãrã a poseda permis de conducere.
Pe lângã asta, alte douã infracþiuni de
naturã penalã, pentru conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice, iar o alta
pentru conducerea unui autovehicul
neînmatriculat pe drumurile publice.

Astfel, pe 9 mar-
tie a.c., în localita-
tea Dobroteºti, lu-
crãtorii din cadrul
Secþiei 11 Poliþie
Ruralã Daneþi, l-au
identificat pe Etto-
re T., de 35 de ani,
cetãþean italian, în
timp ce conducea
un autoturism sub
influenþa bãuturi-
lor alcoolice. Con-
ducãtorul auto a
fost testat cu apa-
ratul etilotest,
acesta indicând o

Cu sau fãrã permis, câþiva
doljeni mai mult sau mai puþin
treji, dar, cu siguranþã, cu toþii
inconºtienþi, s-au urcat la volan
ºi au pornit pe drumurile publi-
ce în acest sfârºit de sãptãmâ-
nã. În “competiþia” infracþiuni-

lor s-au “înscris” atât adulþii, cât
ºi minorii, cel mai tânãr dintre
ei având numai 15 ani. Poliþiºtii
doljeni i-au “premiat” pe toþi,
pe numele acestora fiind întoc-
mite acte premergãtoare înce-
perii urmãririi penale.

Paginã realizatã de ANA-MARIA GEBÃILÃ

valoare de 0,62 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat, fapt pentru care a fost
condus la spitalul Dãbuleni, unde a
refuzat sã-i fie recoltate probe biolo-
gice în vederea stabilirii alcoolemiei.
În aceeaºi zi, de data aceasta în co-
muna Mârºani, lucrãtorii Secþiei 12
Poliþie Ruralã Daneþi l-au depistat în
trafic pe Jane L., de 44 de ani, din
comuna Apele Vii, în timp ce condu-
cea o autoutilitarã, fãrã a poseda per-

mis de conducere auto pentru nici o
categorie de autovehicule. ªirul aba-
terilor a continuat ºi vineri seara, po-
liþiºtii din cadrul Secþiei 5 Poliþie Ru-
ralã Pieleºti, în timp ce executau ser-
viciul de patrulare pe DN 65 C, în co-
muna Mischii, au efectuat semnal re-
gulamentar de oprire a unui autotu-
rism, însã conducãtorul acestuia nu
a oprit. Dupã o urmãrire care s-a fi-
nalizat la intrarea în Craiova, la volan
a fost identificat un tânãr de 19 ani,
care nu poseda permis de conduce-
re valabil pentru nici o categorie. Po-
liþiºtii au constatat cã în autoturism
se afla un alt tânãr de 19 ani, proprie-
tarul autoturismului, care i-a încre-
dinþat spre conducere autoturismul,
deºi cunoºtea faptul cã prietenul sãu
nu deþinea permis de conducere.

Cel mai tânãr
“concurent”

are 15 ani
Continuând “maratonul” infracþi-

unilor pe aceeaºi linie, în noaptea de
vineri spre sâmbãtã, lucrãtorii Sec-

þiei 3 Poliþie Craiova au observat, pe
strada Caracal, un autoturism ce se
deplasa sinuos pe partea carosabilã.
Cum conducãtorul autovehiculului
mirosea puternic a alcool, este lesne
de înþeles de ce maºina se unduia pe
stradã. Testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul a scos la ivealã 0,62 mg/l
alcool pur în aerul expirat de ºofer.

Sâmbãtã, poliþiºtii din cadrul Po-
liþiei Filiaºi ºi jandarmi din cadrul IJJ
Dolj l-au depistat pe Alin N., în vâr-
stã de 25 de ani, din comuna Dã-
neºti, judeþul Gorj, în timp ce con-
ducea un autoturism având perioa-
da de valabilitate a autorizaþiei de
circulaþie expiratã, autoturismul fi-
ind neînmatriculat în circulaþie. Tot

sâmbãtã, la prânz, în comuna Ciu-
percenii Noi, lucrãtorii Secþiei 10
Poliþie Ruralã Poiana Mare l-au de-
pistat în trafic pe G.I, de 15 ani, din
localitate, în timp ce conducea un
autoturism fãrã a poseda permis de
conducere pentru nici o categorie
de autovehicule. Evident, nici nu ar
fi avut cum sã posede. ªi tot sâm-
bãtã, lucrãtorii Poliþiei Bãileºti l-au
depistat pe Cristian G.,  de 19 ani,
din comuna Cioroiaºi, în timp ce
conducea un  autoturism fãrã a po-
seda permis de conducere pentru nici
o categorie de autovehicule, la fel ca
ºi Iulian F., prins de  poliþiºtii din ca-
drul Biroului Rutier Craiova în timp
ce conducea pe strada Brestei.

Traficul de persoane este un fe-
nomen complex al zilelor noastre,
vinovat de producerea a milioane
de drame omeneºti. Oricât de cru-
dã ar pãrea exprimarea, acest feno-
men existã ºi ne confruntãm cu el.
Traficul de fiinþe umane înseamnã
în primul rând exploatare sexualã,
pornografie infantilã, muncã forþa-
tã, cerºetorie, unde victimele sunt
obligate, prin bãtaie ºi ameninþãri,
ºantaj ºi lipsire de libertate, sã se
prostitueze, sã cerºeascã, sã fure,
sã munceascã din greu în construc-
þii sau în agriculturã în beneficiul
traficantului. O importanþã crucia-
lã în lupta împotriva acestui feno-
men o are prevenþia – informarea
persoanelor vulnerabile, în speþã
copiii ºi tinerii, de cãtre toate auto-
ritãþile de stat, dar ºi ONG-uri ºi aso-
ciaþii. “Important de ºtiut cu privi-

Traficul de persoane – sfaturi pentru
evitarea pericolului printre liceeni

re la traficul de persoane este fap-
tul cã nu doar femeile pot deveni
victime ale acestui fenomen. Existã
cazuri de copii traficaþi pentru cer-
ºetorie, furt, pornografie infantilã.
De asemenea, copiii abandonaþi de
pãrinþi, în instituþii sau în stradã,
sau marginalizaþi de societate sunt
vulnerabili în faþa traficului, iar nu-
mãrul lor este din ce în ce mai mare”,
explicã insp. de poliþie Daniele Ivã-
nuº, coordonatorul Centrului Re-
gional Craiova al Agenþiei Naþio-
nale împotriva Traficului de Persoa-
ne. Având în vedere aceste aspec-
te, reprezentanþii Centrului Regio-
nal Craiova au desfãºurat recent,
cu ocazia marcãrii Zilei Mondiale a
Luptei împotriva Exploatãrii Sexua-
le, ce se celebreazã în data de 4
martie, la nivel mondial, activitãþi
preventive la Liceul Teoretic “Henri

Coandã” din Cra-
iova, împreunã cu
reprezentanþi ai
Secþiei 3 Poliþie,
din cadrul IPJ Dolj.
… O problemã

sensibilã
“Ziua Mondialã

a Luptei împotriva
Exploatãrii Sexuale
este o zi menitã sã
aducã în prim-plan
pericolul pe care îl
prezintã actele de
violenþã, abuz ºi
exploatare sexualã
în întreaga societa-
te, inclusiv asupra

copiilor. Fiind o problemã sensibilã,
dar ºi complexã în acelaºi timp, ex-
ploatarea sexualã rãmâne o realitate
de o amploare îngrijorãtoare”, mai
spune insp. Daniela Ivãnuº. 165 de
elevi ºi 14 cadre didactice au fost
informate cu privire la modalitãþile
de racolare a victimelor traficului de
persoane, etapele traficului de per-
soane, profilul recrutorului, profilul
victimei, factorii care sporesc riscul
de a deveni o victimã a traficului de
persoane ºi au primit sfaturi pentru
evitarea pericolului de a cãdea în
capcana traficanþilor. Totodatã, au
fost diseminate materiale informati-
ve ºi au fost prezentate materiale
video pe tema traficului de persoa-
ne, spoturi din cadrul campaniilor
naþionale iniþiate de Agenþia Naþio-
nalã împotriva Traficului de Persoa-
ne. Agenþia Naþionalã Împotriva
Traficului de Persoane avertizeazã
cã aceastã problemã este una la ni-
vel naþional ºi internaþional, exis-
tând din ce în ce mai multe astfel de
cazuri, care sunt implicate în proce-
sul traficului de persoane.

În perioada urmãtoare, Centrul
Regional Craiova va continua sã
desfãºoare o serie de activitãþi de
prevenire ºi informare a elevilor din
instituþiile ºcolare de pe raza jude-
þului Dolj, Gorj, Olt ºi Mehedinþi, ac-
tivitãþi ce se înscriu în graficul de
derulare a campaniei locale “Fii atent
la prietenia celor din jur...Traficul de
persoane existã!”, campanie iniþiatã
ºi desfãºuratã de Centrul Regional
Craiova, în parteneriat cu ONG-uri-
le locale.

Un tânãr de 25 de ani din locali-
tatea Melineºti a reuºit, în noap-
tea de vineri spre sâmbãtã, sã sus-
tragã 80 de litri de produs petro-
lier de la o sondã aflatã în apropie-
rea Parcului Petrolier Bodãieºti,
printr-o metodã pe cât de simplã,
pe atât de eficientã: a deºurubat o
balama de la conducta de amestec
a þiþeiului. Din nefericire pentru el,
hoþia a fost descoperitã la timp,
pentru cã o patrulã mobilã din ca-
drul Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi (IJJ) Dolj, care executa
serviciul de pazã ºi protecþie a con-
ductelor magistrale de transport al

produselor petroliere, l-a observat
pe bãrbat lângã sursa de unde în-
cerca sã se aprovizioneze ilegal cu
petrol. Imediat ce l-au imobilizat ºi
verificat, jandarmii au descoperit
ºi metoda prin care tânãrul din
Melineºti a furat cantitatea de li-
chid: a slãbit o ºarnierã ataºatã la
linia de amestec a unei sonde, de
unde a aºteptat sã se scurgã nu
mai mult de 80 de litri de produs
petrolier, în douã bidoane de 60 ºi
respectiv 20 de litri. Pentru fapta
sa, bãrbatul a “cãpãtat” un dosar
penal, sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de furt calificat.

Furt “la balama”,
în Parcul Petrolier Bodãieºti
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Primul obiectiv la care ne-am oprit
a fost Panorama „Epopeea din Ple-
ven 1877”, care este de altfel ºi cel
mai remarcabil muzeu pe teritoriul
districtului Pleven. Panorama este
asociatã cu Parcul-muzeu Skobelev

ºi a fost în anul 1987, în cinstea ani-
versãrii a 100 de ani de la eliberarea
Bulgariei de sub dominaþia otoma-
nã, pe proiectul arhitectural al Pla-
menei Tsacheva ºi Ivo Petrov. Ma-
rieta Crãsteva, ghid la Panorama
„Epopeea din Pleven 1877” a preci-
zat cã picturile sunt lucrate de o echi-
pã de 11 pictori din Rusia ºi doi bul-
gari, condusã de Nikolai Ovechkin
din studiul militar „Grekov”, din
Moscova. „Panorama este formatã
din patru sãli. În „Introducere”, sunt
aºezate ºase panouri, consacrate is-
toriei Bulgariei ºi începutul rãzboiu-
lui ruso-turc. În sala „Panoramicã”
este expusã o pânzã de panoramicã
unicã cu dimensiuni 115m/15m, care
reflectã asaltul al treilea fãrã succes
din Pleven, efectuat de cãtre armata
rusã ºi românã, pe 30 august 1877.
Este indicatã lupta pe partea de sud
a escadronului de sub comanda ge-
neralului Skobelev. În sala „Diora-
mã” se aflã o pânzã cu dimensiuni
17m/5m, care reprezintã ultima bãtã-
lie de la Pleven. Ultima salã, „Fina-
lã” este dedicatã capitulãrii lui Os-
man Paºa ºi trecerea Munþilor Bal-
cani, în timpul iernii, de cãtre armata
rusã”, a precizat Marieta Crãsteva.
În Panorama sunt expuse materiale
originale ruseºti, ro-
mâne ºi turceºti din
fondurile muzeale, in-
clusiv arme, uniforme,
tunuri ºi mitraliere din
timpul rãzboiului.

Comoara
de la Nikopol
Tot în localitatea

Pleven se aflã ºi Mu-
zeul Regional de Isto-
rie, care este situat
într-o clãdire-monu-
ment al culturii, fiind
construit între anii

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
Nicolae Iorga:
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Asociaþia Românã pentru Transfer Tehno-
logic ºi Inovare (A.Ro.T.T.) a organizat pe par-
cursul a douã zile, sãptãmâna trecutã, un tur
demostrativ care a cuprins mai multe obiecti-
ve cultural-istorice din localitãþile Pleven ºi
Vratsa. Traseul s-a realizat în cadrul proiectu-
lui „Turismul tematic transfrontalier – opor-
tunitate pentru dezvoltarea ºi promovarea iden-
titãþii regiunii Dolj, Olt, Mehedinþi, Vidin,
Montana, Vratsa, Pleven”, care este finanþat
prin Programul de cooperare transfrontalierã

România-Bulgaria 2007-2013. Proiectul se
desfãºoarã pe o perioadã de 18 luni ºi este adre-
sat autoritãþilor regionale ºi locale, agenþiilor
de turism, tour operatorilor, ONG-urilor ºi
IMM-urilor din domeniul turismului din zona
Dolj-Olt-Mehedinþi-Vidin-Montana-Vratsa-
Pleven. Obiectivul principal al proiectului este
protejarea resurselor transfrontaliere natura-
le ºi protecþia mediului pentru asigurarea unei
dezvoltãri durabile, printr-o cooperare sporitã
între toþi actorii-cheie din regiune.

1884-1888. Acest muzeu cuprinde nu-
meroase sãli în care vizitatorii pot ad-
mira mii de exponate care descriu is-
toria, flora, fauna ºi folclorul Pleve-
nului ºi împrejurimile sale. La Muzeul
Regional de Istorie se pãstreazã co-

moara de la Nikopol. „De
fapt, aici se gãsesc douã
comori. În anul 1915,
atunci când se fãceau lu-
crãrile agricole, în zona
Nikopol s-au gãsit 400
grame de argint ºi biju-
terii. În anul 1971, aproa-
pe de primul este desco-
peritã a doua comoarã,
care conþine vase elegan-
te ºi bijuterii din Evul
Mediu târziu...”, a spus
Vladimir Naydenov, re-
prezentantul Muzeul Re-
gional Pleven. În Piaþa

Vîzradjane se gãseºte Mausoleul-pa-
raclis „Sf. Gheorghe Învingãtorul”,
care a fost construit în perioada ani-
lor 1903-1907, în memoria soldaþilor
ruºi ºi români. Oasele celor care ºi-
au jertfit viaþa pentru Pleven sunt
pãstrate într-o criptã. Clãdirea monu-
mentalã a fost construitã în stilul bul-
gãresc specific bisericilor ortodoxe
din þarã. La data de 24 aprilie 1903, în
cadrul unei ceremonii festive, mai

multe oficialitãþi bulgare, diplomaþi
români ºi ruºi au pus piatra de fun-
dament a viitorului paraclis-muzeu.
Prin donaþii ºi fonduri de stat, în va-
loarea totalã de 350.000 leva de aur a

început construcþia. Mausoleul a fost
sfinþit în ziua de 3 septembrie 1907 ºi
la aceastã ceremonie festivã au
asistat Principele Ferdinand I, Mare-
le Principe Vladimir Alexandrovici –
fiul þarului rus Alexandru al II-lea,
Principesa Maria Pavlovna.

Casã-muzeu dedicatã Þarului
Alexandru al II-lea

Turiºtii poposiþi prin  Pleven ºi
dornici de a cunoaºte cât mai multã

istorie nu trebuie sã rateze o vizitã la
casa-muzeu „Þarul Alexandru al II-
lea Eliberatorul”, unde a locuit
pentru o perioadã de timp ºi primul
guvernator militar al Plevnei, gene-

ralul Skobelev. Astfel, la înce-
putul secolului al XX-lea, Þarul
Alexandru al II-lea ºi preºedin-
tele Stoyan Zaimov au început
construcþia caselor memoriale,
muzeelor, parcurilor ºi monu-
mentelor. Casa familiei Vaþovi a
fost construitã în ajunul Rãzbo-
iului de Independenþã din anii
1877-1878. Este realizatã în sti-
lul tipic al urbanismului din Bul-
garia, din perioada Renaºterii.
În 1877, Þarul Alexandru al II-
lea a fost adãpostit în aceastã
casã, unde Osman Paºa i-a fost
adus, dupã ce a fost capturat.

Pe de altã parte, în Pleven existã ºi
un monument dedicat generalului
Skobelev, care este o donaþie fãcutã
de cãtre Rusia ºi este opera sculpto-
rului Vladimir Surovcev ºi a arhitec-
tului Pasenko Viktor.

Grivitza: Mausoleu ridicat
în onoarea soldaþilor români
Dar în Bulgaria, nu numai oraºul

Pleven este încãrcat de istorie. De
exemplu, la doar 15 kilometri de Ple-
ven se aflã localitatea Grivitza. Aici,
trebuie  vizitat parcul istoric cu ace-
laºi nume, care are o istorie zgudui-
toarea. „În timpul Rãzboiului de In-
dependenþã, Grivitza a fost teatrul
unor acþiuni militare considerate une-
le dintre cele mai sângeroase. Acest
sat este punctul de la care au înce-
put atacurile pentru apãrarea oraºu-

lui Pleven. Aici ºi-au gãsit sfârºitul
un numãr mare de soldaþi, majorita-
tea români. De fapt, acesta a fost lo-
cul unde armata românã a suferit cele
mai mari pierderi...”, a mai spus Ma-
rieta Crãsteva. În perioada anilor

1892-1897 a fost construit
un mausoleu în memoria
ostaºilor români cãzuþi în
timpul rãzboiului, prin
fonduri donate de popo-
rul român. Mausoleul a
fost deschis oficial în
1902.
Pordim: „Dintr-un loc

mic s-au nãscut
fapte mari”

Se spune cã „Pordim
este cel mai obiºnuit colþ
din Bulgaria de unde
s-a nãscut libertatea.

Dintr-un loc mic s-au nãscut fapte
mari”.  În centrul oraºului se aflã
casa-muzeu „Marele cneaz Nico-
lai Nicolaevici”, care a aparþinut lui
Ivan Stoicov-Troienceanul ºi a fost
construitã în perioada anilor 1862-
1865. „În acest imobil, în prezenþa
contelui N.Ignatiev, gen. N.Obru-
chev, gen. Miliutin, gen. E.Totleben
ºi nu în ultimul rând, gen. I.Gurko
s-au þinut sfaturi militare, la care se
luau decizii strategice importante
despre rãzboi. Terasa casei, unde þa-
rul îºi întâmpina soldaþii rãniþi este
cunoscutã sub numele de „Balco-
nul lacrimilor þarului”. Muzeul dis-
pune de o încãpere cu obiecte de
artilerie. În aceastã expoziþie este
pus un accent special pe participa-
rea ºi rolul artileriei ruse în rãzboiu-
lui din 1877-1878”, a precizat Ivan-
cho Papazov, secretarul Primãriei
Pordim. Tot în zona centralã se aflã
ºi casa-muzeu - „Maiestatea Sa Re-
gele Carol I”, muzeul fiind situat în

casa lui Varban Iliev . Clãdirea a fost
construitã dupã rãzboiul ruso-turc,
lângã o casã micã, în care ºi-a avut
cartierul general Statul Major al Ar-
matei Române. „În acesatã casã a
locuit Regele Carol I, în timpul bãtã-
liilor de la Pleven. Muzeul a fost cre-
at în perioada 1904-1907, iar o mare
parte din expoziþie a fost donatã de
cãtre Ministerul Român de Rãzboi”,
a mai spus reprezentantul primãriei
Pordim.

La Muzeul din Vratsa:
tezaur tracic

  Muzeul Regional de Istorie din
Vratsa poate fi considerat pe bunã
dreptate o adevãratã „perlã a coroa-
nei” în materie de muzee care adã-
postesc importante vestigii ale is-
toriei Bulgariei. Are o suprafaþã de
expoziþie de 2000 mp ºi beneficiazã
de dotãrile tehnice ºi de securitate

necesare pentru conservarea ºi pre-
zervarea valorilor deþinute. Muzeul
îºi desfãºoarã activitatea ca institu-
þie profesionalã încã din 1953. Aici
pot fi vãzute expoziþii ale celor mai

vechi ºi mai frumoa-
se comori tracice –
cea descoperitã în
movila Magilanska ºi
comoara de la Rogo-
zen. Muzeul are un la-
pidarium, un com-
plex etnografic re-
nascentist ºi o gale-
rie de artã. Cele mai
mari descoperiri sunt
o coroanã de aur ºi o
jambierã de metal pla-
catã cu argint folosi-
tã de soldaþi în anti-
chitate pentru prote-
jarea gambei.

Marieta Crãsteva
Ivancho Papazov
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Veste bunã pentru bolnavii inter-
naþi la Spitalul Municipal Filantropia,
dar ºi pentru medicii care îi îngri-
jesc. Mãcar pentru o vreme medi-
camentele vitale nu ar trebui sã mai
lipseascã din farmacia unitãþii sani-
tare, dupã ce reprezentaþii Spitalului
Filantropia au reuºit sã-i convingã pe
furnizorii de medicamente ºi mate-
riale sanitare sã aprovizioneze din
nou farmacia. Bineînþeles, numai în
condiþiile în care o parte din datoria
uriaºã a fost plãtitã.

Întreg tam-tamul a fost provocat
în urmã cu douã sãptãmâni când fur-
nizorii ºi-au pus ameninþãrile mai vechi
în practicã ºi au refuzat sã mai aducã
medicamente la Filantropia. Aºa se
face cã farmacia spitalului a rãmas cu
rafturile aproape goale. Acum mana-
gerul, dr. Bogdan Ungureanu spune
cã spitalul are din nou suficiente me-
dicamente pentru a-ºi desfãºura acti-
vitatea în condiþii normale.

„Am reuºit sã mai plãtim o parte
din datorie. Este vorba de aproxima-
tiv 150.000 de lei din restanþele pe
care le aveam cãtre furnizorii de me-
dicamente. I-am convins astfel sã
aprovizioneze din nou farmacia ºi
sperãm sã nu mai fie probleme. Deo-

camdatã avem medicamente din toatã
gama. Am primit cam tot ce era ne-
cesar”, a explicat dr. Bogdan Ungu-
reanu, managerul Spitalului Clinic
Municipal Filantropia din Craiova.

Datorii de aproape
patru milioane de lei

În ceea ce priveºte datoriile, Spi-
talul Filantropia are în momentul de
faþã restanþe neachitate de doi ani, în
unele cazuri chiar de trei. S-a ajuns
astfel la o sumã uriaºã, care ajunge la
aproape patru milioane de lei, cea mai
mare parte datoratã furnizorilor de
medicamente ºi materiale sanitare.

În plus, bugetul spitalului din
acest an nu acoperã nici mãcar pla-
ta salariilor. În timp ce banii alocaþi
de Casa de Asigurãri de Sãnãtate în-
sumeazã 2 milioane de lei, remune-
raþiile salariaþilor de la Spitalul Filan-
tropia depãºesc 2,1 milioane de lei.
Nici vorbã, aºadar de bani care sã
mai ajungã ºi pentru plata medica-
mentelor ori a unor materiale sanita-
re cum ar fi seringile, feºele sau
mãnuºile chirurgicale.

„În ciuda faptului cã am reuºit sã
plãtim aceastã tranºã, datoriile rãmân
foarte mari. Avem facturi care nu
au apãrut la vremea respectivã. Sunt

sume neplãtite din 2008, din 2009
care apar la verificãrile noastre.
Acum cred cã datoriile cumulate
sunt aproape de patru milioane de
lei. Din acest motiv am ºi avut pro-
bleme cu furnizorii pentru cã nu a
mai existat posibilitatea de a plãti arie-
ratele la materiale sanitare ºi medi-
camente”, a mai spus managerul de
la Spitalul Filantropia.

Dificultãþi ºi în plata
restanþelor la utilitãþi

Nu doar aprovizionarea cu medi-
camente ar putea reprezenta însã pe
viitor o problemã pentru spital. Da-
torii existã ºi cãtre furnizorii de utili-
tãþi. Recent, reprezentanþii spitalului
declarau cã au descoperit o hotãrâ-
re judecãtoreascã din luna noiembrie
a anului 2010 prin care spitalul era

somat atunci sã plãteascã în 30 de
zile, o datorie de 134.000 de lei din
anii 2008, 2009 ºi 2010 cãtre Com-
pania de Apã. Arierate existã însã ºi
cãtre alþi furnizori.

Tocmai din acest motiv, anul
acesta unitatea sanitarã a primit mai
mulþi bani din partea autoritãþilor
locale. O bunã parte din suma de
bani oferitã va merge, cel mai pro-
babil, cãtre plata datoriilor la furni-
zorii de utilitãþi, restanþele ajungând
sã depãºeascã, pe acest capitol, la
sfârºitul lunii februarie a.c., peste
un milion de lei. Astfel, bugetul de
2,5 milioane de lei pentru acest an
din partea autoritãþilor locale va aco-
peri doar în micã parte lucrãrile de
reabilitare de care unitatea sanitarã
ar avea atâta nevoie.

RADU ILICEANU

Furnizorii de medicamente ºi materi-
ale sanitare au revenit la sentimente mai
bune faþã de cea mai veche unitate sani-
tarã din Craiova ºi, în cele din urmã, au
decis sã aprovizioneze din nou farmacia
spitalului. Numai, însã, dupã ce o parte

din suma pe care Spitalul Municipal Fi-
lantropia o datora a fost plãtitã sãptã-
mâna trecutã. Restanþele acumulate rã-
mân totuºi la un nivel îngrijorãtor, iar
probleme cu medicamentele ar putea sã
aparã în orice moment.

O gO gO gO gO gurã de oxigen pentru Spitalul Filantropiaurã de oxigen pentru Spitalul Filantropiaurã de oxigen pentru Spitalul Filantropiaurã de oxigen pentru Spitalul Filantropiaurã de oxigen pentru Spitalul Filantropia

Ziua Internaþionalã a Sindromului Down
(21 martie), recunoscutã oficial de Naþiuni-
le Unite în 2011, va fi marcatã pentru prima

datã ºi în România, printr-o serie de eveni-
mente organizate de Centrul European pen-
tru Drepturile Copiilor cu Dizabilitãþi
(CEDCD). CEDCD va organiza, în data de
21 martie, o masã rotundã pe tema drepturi-
lor copiilor cu dizabilitãþi intelectuale, mani-
festare care se va desfãºura în parteneriat
cu Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii, precum ºi un concert extra-
ordinar în beneficiul copiilor cu Sindrom
Down din România - pe 22 martie. Concer-
tul îl va avea ca protagonist pe Sujeet Desai
(foto), un tânãr muzician de 30 de ani din
Statele Unite ale Americii, diagnosticat el în-
suºi cu Sindrom Down. Sujeet Desai va cân-
ta alãturi de violonista Cristina Anghelescu
ºi Orchestra de Camerã Radio, dirijor Tibe-
riu Oprea, invitaþi speciali fiind actorul Va-
lentin Teodosiu, solista Paula Seling ºi
BigBand Radio, sub bagheta lui Ionel Tudor.
“Prin aceste evenimente ne dorim sã arãtãm
publicului larg cât de departe pot ajunge co-
piii cu Sindrom Down dacã au parte de ser-
vicii de asistenþã ºi protecþie ºi sã marcãm
începutul unei campanii de conºtientizare a
acestei problematici în România. Pãrinþilor
din România care au copii cu Sindrom Down
ºi sunt lipsiþi de orice perspectivã asupra vi-
itorului copiilor lor, le oferim imaginea con-
cretã a potenþialului pe care îl au aceºti co-
pii. Publicului larg îi transmitem mesajul cã
Sindromul Down nu se ia, iar prejudecãþile
pot fi depãºite. Factorilor de decizie le sem-
nalãm potenþialul acestor copii, potenþial care
se poate manifesta dacã beneficiazã de o
educaþie ºi intervenþie bazate pe standarde
individuale, evitând transformarea lor în asis-
taþi sociali”, a precizat Mãdãlina Turza, Pre-
ºedinte al Centrului European pentru Drep-
turile Copiilor cu Dizabilitãþi (CEDCD).

ALINA DRÃGHICI

În martie sãrbãtorim Ziua
Internaþionalã a Sindromului Down

Prezenþa lui Sujeet DESAI în România
este cu atât mai importantã cu cât par-
cursul sãu de pânã acum este unul im-
presionant: a fãcut sport de performanþã,
cântã la ºapte instrumente ºi este invitat
peste tot în lume pentru a susþine, pe lân-
gã concerte solo, ateliere de dezvoltare
personalã ºi discursuri motivaþionale. Su-
jeet DESAI este un adevãrat ambasador
internaþional al persoanelor cu dizabilitãþi,
fiind diagnosticat el însuºi cu Sindrom
Down. Prin exemplu personal ºi multiple
medalii de aur câºtigate la Jocurile Para-
limpice, Sujeet DESAI vorbeºte ºi cântã
lumii întregi despre abilitãþi, mai degrabã
decât despre dizabilitãþi. În 2009, Sujeet
Desai a fost unul din cei doi purtãtori de
mesaj ai campaniei naþionale de informa-
re asupra Sindromului Down lansate de
National Down Syndrome Society în SUA.

În perioada 5 martie –13 mai a.c., repre-
zentanþa UNICEF în România deruleazã cam-
pania “Prietenii UNICEF” în peste 200 de
agenþii BRD - Groupe Société Générale din
Bucureºti, Cluj-Napoca, Oradea, Timiºoa-
ra, Arad, Iaºi, Piteºti, Craiova, Ploieºti, Bra-
ºov ºi Sibiu. Scopul
acestei campanii este de
a recruta donatori lunari
pentru UNICEF astfel
încât organizaþia sã poa-
tã ajuta pe termen lung
copiii dezavantajaþi din
România, dar ºi din în-
treaga lume, bazându-se
pe un venit constant ºi
putând planifica activitã-
þile mai bine, mai eficient
ºi pe perioade mai lungi
de timp, cu efecte dura-
bile ºi sustenabile. Astfel
cã timp de o sãptãmânã,
echipe formate din doi
mesageri UNICEF se vor afla în faþa unei
agenþii BRD - Groupe Société Générale par-
ticipante la campanie pentru a-i convinge pe
clienþii bãncii sã devinã donatori lunari pen-
tru UNICEF - Prieteni UNICEF. “Mesagerii
UNICEF au o legitimaþie ºtampilatã, o mapã
de prezentare a proiectelor UNICEF ºi nu
cer niciodatã bani în numerar. Ei au cereri
de platã programatã, tipãrite pe foi autoco-
piative în trei exemplare, pe care le comple-
teazã împreunã cu cei care sunt de acord sã
devinã donatori lunari. Un exemplar al cere-
rii cu numãrul de telefon al persoanei rãmâ-
ne la UNICEF, unul la bancã ºi unul la dona-
tor, precizeazã iniþiatorii campaniei.

O donaþie cât de micã poate schimba viaþa
unui copil din România sau din alt colþ al lumii.
Devenind Prieten UNICEF, poþi ajuta un copil

din România sã meargã la ºcoalã ºi sã aibã
toate rechizitele necesare, poþi hrãni un copil
malnutrit sau poþi proteja copiii împotriva unor
boli grave. Suma de 15 lei asigurã hrana tera-
peuticã pentru un copil malnutrit pentru trei
zile sau poate însemna un ghiozdan pentru un

copil defavorizat din România,
iar 30 lei adaugã ºi toate rechizi-
tele necesare.

De asemenea, cu zece lei se
pot imuniza trei copii împotri-
va a ºase boli mortale: polio-
mielitã, difterie, pojar, tetanos,
tuberculozã, tuse convulsivã.

Persoanele care au un cont
curent deschis la BRD -
Groupe Société Générale pot
sprijini lunar copiii vulnerabili
din România ºi din întreaga
lume cu o donaþie, fãrã co-
mision ºi fãrã sã fie nevoie sã
meargã lunar la bancã.

ALINA DRÃGHICI

Fii prieten UNICEF - O donaþie lunarã cât
de micã poate schimba viaþa unui copil

În anul 2011, campania Prietenii
UNICEF s-a derulat simultan în oraºele
Cluj-Napoca, Constanþa ºi Bucureºti. În
perioada octombrie - decembrie 2011,
echipe a câte doi mesageri UNICEF au
stat timp de o sãptãmânã în faþa a 91 de
agenþii BRD - Groupe Société Générale
pentru a convinge clienþii BRD - Groupe
Société Générale sã devinã donatori lunari
pentru UNICEF. 1.707 persoane au fost
de acord sã devinã Prieteni UNICEF. Din-
tre cele trei oraºe, în luna decembrie 2011,
cel mai mai bun rezultat a fost în Constan-
þa: 604 persoane au devenit donatori lunari.
UNICEF mulþumeºte BRD - Groupe So-
ciété Générale pentru tot sprijinul acordat
în realizarea campaniei Prietenii UNICEF.
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Peste două săptămâni, pe scena Naţionalului craiovean:

Mircea Albulescu şi Ileana Stana Ionescu,  în
„Molto gran’ impressione”

Filarmonica „Oltenia” prezintă
astăzi, începând cu ora 12.00, sub
genericul „Instrumentele Orches-
trei Simfonice”, un concert de edu-
caţie muzicală dedicat elevilor cra-
ioveni din ciclurile primar şi gimna-
zial. Evenimentul are loc în cadrul
stagiunii pentru copii şi tineret şi
se desfăşoară în sala de concerte a
instituţiei, prilej cu care îşi dă con-
cursul Orchestra Simfonică.

Dirijorul concertului este reputa-
tul muzician Alexan-
dru Iosub (foto), a
cărui experienţă pe-
dagogică acumula-
tă de-a lungul ani-
lor îl recomandă,
to todată, pen t ru
ipostazele de pre-
zen tato r al con ţi-
nuturilor teoret ice
expuse copiilor.

Participă elevi şi
cadre didactice de
la Şcolile cu clase-
le I – a VIII-a nr. 18
„Sfântul Dumitru”, nr. 37 „Mihai Emi-
nescu” şi Grupul Şcolar „Matei Ba-
sarab”.

«Programul concertului, divers şi
atractiv, a fost selectat în funcţie de
gradul de accesibilitate a lucrărilor,
considerând necesitatea respectării
particularităţilor de vârstă şi de dez-
voltare psihică specifice copiilor din
ciclurile de învăţământ primar şi gim-
nazial», a precizat Iulia Negrea, s e-
cretar Relaţ ii publice în cadrul Filar-
monicii „Oltenia”. Vor fi ascultate lu-
crări de Piot r Ilici Ceaikovski – Tre-
pak d in Suita  de balet „Spărgăto-
rul de nuci”; Johannes Brahms –
Dans ungar nr. 5 în  Sol minor; Jo-

Parlamentul European a luat deci-
zia de a creşte numărul orelor de Edu-
caţie fizică şi sport în toate şcolile
din statele membre ale Uniunii Euro-
pene ca urmare a faptului că numărul
copiilor obezi este în creştere. Exce-
sul de greutate rezultat din modul de
viaţă sedentar şi alimentaţia nesănă-
toasă, care comportă riscul îmbolnă-
virii de hipertensiune şi diabet, afec-
tează o parte tot mai mare a popula-
ţiei europene, din care un sfert sunt
cop ii. Recomandările şi semnalele
Uniunii Europene au rămas pentru
reprezentanţii Ministerului Educaţiei
o simplă recomandare teoretică. Poa-
te chiar uitată. Din anul şcolar 2007-
2008, s-au tot executat reduceri de
ore pentru disciplina Educaţie fizică
şi sport, astfel că de la clasa a VIII-a
şi până la clasa a XII-a, elevii au ră-
mas în orar doar cu o oră în loc de
două, cât aveau iniţial.

La clasele primare se va alege în-
tre una şi două ore pe săptămână

Astă-seară, TNC dă...
„Dineu cu proşti”

„Dineu cu proşt i” –  ant renanta comedie despre
prost ie a lui Francis Veber, cu  Ion Caramit ru (care
semnează, totodată, regia şi ilust raţia muzicală), Ho-
raţiu Mălăele, Medeea Marines cu, Alexandru
Bindea, Cos tina Ciuciulică, Dorin Andone /  Tomi
Cristin şi Alexandru Georges cu –  se joacă as tă-s ea-
ră, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Naţional „Ma-
rin Sores cu”. Tratând în tr-o  savuroasă cheie comi-
că tema larg răspândită a p rost iei, piesa pleacă de la
ideea năstruşnică a unui dineu organizat într-un grup
de prieten i in telectuali, snobi ş i sarcas tici, ai căror
invitaţi candidează, fără să ştie , la  titlul de pros t per-
fect. Spectaco lul – care a mai putut fi văzut la Craiova
pe 11 aprilie 2011 – durează o  oră şi 40 de minute, fără

O întoarcere comică, dar şi nostalgică în timp, în care
mari actori ai Naţionalului bucureştean îi interpretează pe
primii noştri actori, vă este propusă în reprezentaţia „Mol-
to gran’ impressione”, care va avea loc luni, 26 martie,

de la ora 19.00, pe scena Teatrului Naţional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova.

Un spectacol în regia lui Dan Tudor şi scenogra-
fia Florilenei Popescu Fărcăşanu, pe muzica lui Vlad
Creţu, după un scenariu de Romulus Vulpescu, care
prelucrează şi adaptează patru texte de Costache Faca,
Matei Millo şi Costache Caragiali. «Artişti din ge-
neraţii diferite ai Naţionalului din 2008, încercăm să
vă arătăm ce au vrut înaintaşii noştri în ale teatrului,
cum au făcut ei pentru ca noi să fim împreună, aici, în
faţa dumneavoastră, cu emoţia de ieri şi de azi, în
„templul limbii române, care poartă masca de come-
die şi tragedie», spune regizorul Dan Tudor.

Aşadar, o comedie despre începuturile teatrului
românesc, cu Mircea Albu lescu, Ileana Stana Io-
nescu, Tomi Cristin, Magda Catone, Ovidiu Cun-
cea, Ileana Olteanu / Florentina Ţilea, Ilinca Goia,
Monica Davidescu, Andrei Duban, Armand Calotă,
Dorin Andone, Răzvan Oprea / Silviu Biriş, Raluca
Petra, Oana Vânătoru, Orodel Olaru, Daniel Badale

/ Eduard Adam, Afrodita Androne / Rodica Ionescu şi
Silviu Oltean. Spectacolul durează o oră şi jumătate, iar
un bilet costă 100 de lei.

MAGDA BRATU

Concert de educaţie
muzicală, la Filarmonică

 „Instrumentele Orchestrei
Simfonice pe înţelesul copiilor”

hann Straus s I –
R a d e t z k y -
Marsch, op. 228;
Johann Straus s II
–   „An der
schönen  blauen
Donau” („Fru-
moas a Dunăre al-
bastră”), vals , op.
314, Pizzica to
Polk a , op . 234 ,
„Auf der Jagd”
(„La vânătoare”),
polka schnell, op.

373, „Unter Donner und Blitz” („Tu-
nete şi fulgere”), polka s chnell, op.
324; Jos ef Straus s –  „Feuerfest”
(„Polca fierarului”), po lka française,
op. 269;  Edward  Grieg  –  „Peer
Gynt”, muzică de scenă – „Imagini
de dimineaţă” din Suita nr. 1, op . 46;
Iosif Ivanovici – „Valurile Dună-
rii”, vals. Preţul unui bilet pentru
concert este de 5 lei.

După cum a mai spus Iulia Negrea,
următoarele concerte destinate ele-
vilor craioveni vor avea loc luni, 30
aprilie, de la ora 11.00 şi, respectiv,
ora 12.00.

MAGDA BRATU

Sedentarismul, încurajat de şcoală Orele de Educaţie fizică,
tot mai puţine în orarul elevilor

„Mens sana in corpore sano” este  o faimoasă
maximă latină, care  nu stă la baza programelor
şcolare pentru învăţământul preuniversitar. Ore-
le de Educaţie fizică şi sport se reduc aproape la
fiecare început de an şcolar. Şi pentru anul 2012-
2013 se pregătesc modificări. Afectaţi ar putea
fi, atât elevii din prime le clase primare, cât şi
cei de liceu. Conform propunerilor pentru pla-
nurile-cadru, la clasele I şi a II-a nu vor mai fi
obligatorii două ore de Educaţie fizică pe săptă-

Singura s ch imbare realizată în
favoarea elevilor a fost făcută în
2009, când  Ministerul Educaţiei a
decis ca la învăţământul primar
orele de Educaţ ie fizică, două pe
săptămână, s ă fie  făcu te cu  profe-
sori de s pecialitate.

la acest  segment de învăţământ
se pregăteşte o altă schimbare. Pen-
tru anul şcolar următor, se propune,
în mod indirect, reducerea număru-
lui de ore pentru această disciplină.
Mai exact, în planurile cadru pentru
clasele I şi a II-a, Ministerul Educa-
ţiei nu a mai prevăzut două ore obli-
gatoriu, ci una sau două ore, ceea ce
înseamnă că decizia rămâne la latitu-
dinea directorilor de şcoli.

Creşterea număru lui de ore este
condiţionată şi de bugetul unităţii de
învăţământ, după noua finanţare per
elev. Astfel că în unităţile şcolare cu
mai puţini elevi va fi dificil să se rea-
lizeze la maximum propunerea pen-
tru Educaţie fizică.

Mişcarea fizică, exclusă la
clasa a XI-a

Reducerea numărulu i de ore de
mişcare pentru şcolari nu este sin-
gura schimbare. În 2012-2013, în în-
văţământul preuniversitar vor func-
ţiona, din nou, şcolile profesionale.
A apărut şi metodologia de organi-
zare şi funcţionare a aces tei forme
de educaţie, dar şi planurile-cadru cu
disciplinele pe care le vor studia şi
numărul de ore alocat. Conform aces-
tor prevederi, învăţământul profesi-
onal va fi format din elevii care au
promovat clasa a IX-a. Odată ce vor
opta pentru clasa profesională, ele-
vii vor avea doi ani de cursuri, cu
mai multe ore de discipline tehnolo-
gice şi practică. Restul materiilor sunt
mai slab reprezentate. Educaţia fizi-
că este şi ea slab reprezentată. Apa-
re doar la clasa a X-a. La clasa a XI-a,
exerciţiile fizice sunt scoase defini-
tiv din orarul elevilor.

Lipsa mişcării are efecte
imediate

Propunerea este criticată de das-
călii de specialitate. „Noi nu avem
educaţie sportivă. Nu avem nici baze
sportive unde să se poată face mişca-
re. Nu-i mai vedem pe tineri nici pe
terenurile de sport de la şcoală. Ex-
cluderea Educaţiei fizice la clasa a XI-
a nu poate duce decât la înrăutăţirea
stării de sănătate a elevilor. La aceas-
tă disciplină, ei învaţă despre igiena
individuală şi de grup, despre mişca-
rea pentru dezvoltarea armonioasă,
execută exerciţii pentru întărirea liga-
mentelor, dezvoltarea musculaturii şi
a oaselor. Toate acestea îi ajută să aibă
un stil de viaţă mai sănătos şi implicit
o creştere a randamentului în tot ceea
ce fac”, a precizat Nicuşor Cotescu,
profesor de Educaţie fizică la Grupul
Şcolar „Matei Basarab” din Craiova.

Efectele lipsei de miş care lasă
urme vizibile. Profesorii de speciali-

tate spun  că, în proporţie de 50%,
elevii nu mai au capacităţi motrice şi,
se îmbolnăvesc la vârste fragede. În
plus, energia neconsumată este uti-
lizată negativ, prin stări de violenţă
atât la şcoală, cât şi pe stradă.
Sportul de performanţă, prăbuşit

Educaţia fizică este tăiată nu nu-
mai din orarul elevilor, ci şi de la ca-
pitolul finanţări, chiar dacă recoman-
darea Uniunii Europene a fost ca să
elaboreze un cadru legislativ care să
ajute la creşterea investiţiilor şi a mij-
loacelor materiale, alocate pentru ac-
tivităţile sportive ale tinerilor. Ultima
alocare de fonduri pentru sălile de
sport s-a făcut în perioada 2005-2007.
Saltelele şi celelalte materiale sporti-
ve sunt degradate şi, în multe cazuri,
nu mai oferă siguranţa elevilor. Fără
ore suficiente şi fără materialele ne-
cesare, nu se mai poate face nici sport
de performanţă.

CARMEN RUSAN

pauză, iar biletele po t fi cumpărate de la Agenţia TNC,
la preţul de 100 lei. MAGDA BRATU

mână, ci se  lasă la decizia şcolii să se facă una
sau două ore. La clasa a XI-a de şcoală profesi-
onală,  disciplina Educaţie  fizică nu mai apare
deloc în orarul elevilor.  La acestea se adaugă şi
lipsa de fonduri pentru sălile de sport şi materi-
alele sportive, aflate în s tare avansată de  de-
gradare. Totul contravine raportului adoptat la
Strasbourg din 2007,  prin care se cere statelor
membre ale Uniunii Europene ca în orar să se
prevadă cel puţin trei ore pe săptămână.
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Social-democraþii fostului
premier, Robert Fico, au ieºit
victorioºi sâmbãtã, 10 martie
a.c., în alegerile legislative din
Slovacia, obþinând majoritatea
absolutã în Parlament, potrivit
rezultatelor comunicate de Ofi-
ciul Naþional de Statisticã, dupã
numãrarea a 96% din buletine-

Slovacia: Stânga a obþinutSlovacia: Stânga a obþinutSlovacia: Stânga a obþinutSlovacia: Stânga a obþinutSlovacia: Stânga a obþinut
majoritatea absolutã în Parlamentmajoritatea absolutã în Parlamentmajoritatea absolutã în Parlamentmajoritatea absolutã în Parlamentmajoritatea absolutã în Parlament

le de vot. Partidul social-demo-
crat Smer-SD a obþinut 45% din
voturi ºi 84 de deputaþi din 150,
în Parlament, rezultat definitiv,
confirmat. Alte cinci partide vor
fi reprezentate în viitorul Parla-
ment monocameral. Creºtin-
democraþii KDH ºi noul partid
„Oameni obiºnuiþi” vor avea,

fiecare, câte 16 deputaþi. Parti-
dul minoritãþii maghiare, Most-
Hid, va avea 13 locuri, devan-
sând SDKU-DS, al premierului
Iveta Radikova (11), ºi partidul
liberal SAS (10). Cu excepþia
celor de la „Oameni obiºnuiþi”,
este vorba de patru partide de
centru-dreapta care au format
Guvernul de coaliþie învins în
alegeri. Aflat în funcþie din 2010,
Cabinetul doamnei Iveta Radi-
kova a fost pus în dificultate în
Parlament, în octombrie anul
trecut, în urma unui vot privind
consolidarea fondului de ajuto-
rare a zonei euro (FESF). Pen-
tru prima datã de la proclama-
rea independenþei acestei þãri,
cu o populaþie de 5,4 milioane
de locuitori, desprinsã, în 1993,
pe cale amiabilã, din ex-Ceho-
slovacia, majoritatea absolutã în
Parlamentul slovac va fi deþinu-
tã de un singur partid. „Noi sun-
tem pentru consolidarea finan-
þelor publice, dar nu în detrimen-

tul persoanelor cu venituri re-
duse, a declarat Robert Fico,
ieri, în faþa presei. Programul
nostru este eminamente pro-
european. Trãim în Uniunea Eu-
ropeanã ºi noi trebuie sã acþio-
nãm pentru salvarea zonei euro,
pentru protejarea euro, ca cea
mai puternicã monedã europea-
nã”. În cea de-a doua þarã sã-
racã a zonei euro – Slovacia –
ºomajul a fost, în luna ianuarie,
de 13,69% în rândul populaþiei
active. Smer-SD a câºtigat
puncte prin promovarea de noi
taxe pentru cei bogaþi. Robert
Fico doreºte sã suprime cota
unicã de 19%, apreciatã de me-
diul de afaceri, pentru a creºte
impozitul la 25% pentru cei al
cãror venit anual depãºeºte
33.000 de euro. Coaliþia aflatã
la putere, condusã de Iveta Ra-
dikova, a fost zguduitã, în ulti-
ma vreme, de scandaluri de co-
rupþie, printre care ºi cel denu-
mit „Gorila”.

Liderul Miºcãrii socialiste
panelene (PASOK), Gior-
gios Papandreou, a demisio-
nat, sâmbãtã, din fruntea
formaþiunii, pentru a permi-
te alegerea succesorului sãu
înaintea alegerilor parla-
mentare anticipate din
aceastã primãvarã, transmi-
te AFP. „A venit timpul
pentru mine sã îmi duc
luptele de pe alte metere-
ze”, a declarat Papandreou,
cu ocazia unei reuniuni a
PASOK în care a primit
numeroase aplauze. „Mi-am
asumat decizii dificile. Ele

Giorgios Papandreou a demisionat
din fruntea partidului sãu, PASOK

Cel puþin 62 de persoane ºi-au
pierdut viaþa, sâmbãtã, în Siria,
în chiar prima zi a vizitei emisa-
rului internaþional special al ONU,
Kofi Annan, la Damasc, conform
Observatorului sirian pentru
Drepturile Omului (OSDH),
transmite AFP. Doar în provincia
Idleb, din nord-vestul Siriei, cel
puþin 21 de dezertori ºi 19 sol-
daþi au fost uciºi în schimburi de
focuri în care ºi-au mai pierdut
viaþa ºi 15 civili, conform preºe-
dintelui acestui ONG, Rami Ab-
del Rahmane. Alþi 7 civili au fost
omorâþi în regiunile Damasc ºi
Homs (centru), conform OSDH.

Noi morþi în Siria, chiar în timpul
vizitei emisarului special al ONU

Japonia a adus un omagiu, ieri, miilor de vic-
time ale seismului, urmat de un tsunami, de la
Fukushima, care a devastat, în urmã cu exact
un an, coastele nord-estice ale arhipelagului,
provocând cel mai mare dezastru nuclear din
lume din ultimul sfert de secol. În oraºele ºi
satele devastate, rudele celor aproximativ
19.000 de morþi ºi dispãruþi s-au recules în
cursul unor ceremonii improvizate la locurile
tragediei. În mare parte a þãrii, activitatea s-a
oprit la ora 14.46 (5,46 GMT), pentru un mi-
nut de reculegere, la momentul exact în care
seismul violent, cu magnitudinea 9, care a avut
loc în Oceanul Pacific, a zguduit nord-estul ar-
hipelagului, pe 11 martie 2011, declanºând va-
luri de câteva zeci de metri înãlþime. Clopotele
ºi sirenele au sunat aproape în întreaga þarã pen-
tru a chema populaþia la reculegere. La Tokyo,
cu prilejul unei ceremonii oficiale, organizatã la
Teatrul Naþional, în prezenþa împãratului Akihi-
to, a soþiei sale, Michiko, ºi a unor membri ai
Guvernului, aproximativ 1.200 de invitaþi au in-
tonat imnul naþional, înainte de a se reculege,
cu capul plecat, în memoria victimelor. „A tre-
cut un an de la marele cutremur din est ºi aduc
un omagiu profund tuturor celor care ºi-au pier-
dut viaþa. Aº dori sã-mi exprim speranþa cã Ja-
ponia va redeveni o þarã în care oamenii pot trãi

cu un sentiment de siguranþã”, a declarat suve-
ranul nipon. Premierul Yoshihiko Noda a pro-
mis, la rândul sãu, sã facã tot posibilul pentru a
reconstrui zonele devastate ºi sã transmitã amin-
tirea acestei tragedii generaþiilor viitoare.

În paralel cu comemorãrile oficiale, câteva
zeci de protestatari antinucleari s-au adunat în
faþa sediului din Tokyo al companiei Tokyo Elec-
tric Power (TEPCO), operatorul centralei ava-
riate de la Fukushima. „Opriþi
toate reactoarele acum!”, au
scandat aceºtia, care cer în-
chiderea tuturor centralelor
nucleare, ridicând pumnul în
aer ºi lovind tobe. „Cerem ca
Tepco sã înceteze sã mai în-
greuneze ºi mai mult povara
ce apasã asupra noastrã”, a
declarat unul dintre organiza-
tori, Manabu Kurihara, care
a adãugat: „Nu vom tolera ca
întreprinderea sã încerce sã
compenseze victimele cât mai
puþin posibil”. Grupul Tepco,
asistat financiar de statul ni-
pon, ar urma sã acorde com-
pensaþii financiare la peste un
milion ºi jumãtate de persoa-

ne, ale cãror vieþi au fost devastate de acciden-
tul de la Fukushima, chiar dacã, pânã în pre-
zent, nu s-a înregistrat nici un deces din cauza
radiaþiilor. Altã demonstraþie a avut loc în ora-
ºul Koriyama, din apropierea centralei Fuku-
shima. Din cauza cutremurului a tsunamiului,
peste 340.000 de persoane au fost nevoite sã-
ºi pãrãseascã locuinþele, fiind cazate uneori în
condiþii extrem de precare.

Un an de la dezastrul din Fukushima, marcat prin rugãciuni ºi proteste

Protest anti-Orban,
la Budapesta

Mii de unguri au ieºit, sâmbãtã,
în centrul Budapestei, pentru a-ºi
striga nemulþumirea faþã de
mãsurile de austeritate aplicate de
guvernul Viktor Orban, scrie
Mediafax. „Trebuie sã spunem, în
mod clar ºi hotãrât, cã vrem ca
Viktor Orban ºi gaºca lui sã plece
de la guvernare cât mai curând
posibil”, a declarat liderul
Miºcãrii de Solidaritate din
Ungaria, Peter Konya, în faþa
celor 6.000 de protestatari adunaþi
la Budapesta. De asemenea, în data
de 15 martie este aºteptat un protest
de amploare împotriva premierului
ungar, cu ocazia sãrbãtoririi Zilei
Naþionale. Ungaria este unul dintre
cele mai îndatorate state din estul
Europei, dupã ce a solicitat
finanþare suplimentarã de la UE ºi
de la FMI.

Premierul olandez refuzã
sã meargã în Parlamentul
European pentru explicaþii

Premierul olandez, Mark Rutte,
nu va merge mâine la Strasbourg
pentru a explica Parlamentului
European de ce Guvernul sãu nu
s-a distanþat de site-ul lansat de
Partidul Libertãþii (PVV) împotriva
imigranþilor est-europeni, informea-
zã Radio Netherlands în pagina
electronicã, citat de Mediafax.
Eurodeputaþii au apreciat cã site-ul
partidului populist al lui Geert
Wilders - care le cere oamenilor ce
au „probleme” cu muncitorii
români, bulgari sau polonezi sã
depunã plângeri – „incitã la urã ºi
discriminare”. Cu toate acestea,
Mark Rutte nu va merge la
Strasbourg sã ofere explicaþii.
Aparent, el este prea ocupat, iar
problema nu este urgentã. La 1
martie, el a avut o întrevedere cu
preºedintele PE, Martin Schulz,
cãruia i-a spus cã „site-ul este o
iniþiativã a unui partid politic, nu a
Cabinetului” sãu.

Zece pânã la 16 persoane
rãnite sau ucise de un soldat
american în Afganistan

Aproximativ 16 persoane au fost
rãnite sau ucise de un soldat
american care ºi-a pãrãsit baza ºi a
început sã tragã în afgani, în
provincia Kandahar, un bastion al
talibanilor din sudul Afganistanu-
lui, relateazã AFP. Ieri, în jurul orei
locale 3.00 dimineaþa, un soldat
american a ieºit din baza sa ºi a
început sã tragã în civili. „Zece
pânã la 16 persoane sunt moarte
sau rãnite”, a declarat Ahmad
Jawed Faysal, un purtãtor de
cuvânt al Guvernului din provincia
Kandahar. „Din ce ºtim, existã
victime în douã sate, Alokozai ºi
Garrambai”, în districtul Panjwayi
din Kandahar, a adaugat acesta.
Forþa internaþionalã a NATO,
ISAF, contactatã în mai multe
rânduri, a refuzat sã comunice orice
bilanþ provizoriu al victimelor. „Un
soldat a ieºit din bazã ºi a început
sã tragã. A revenit în biroul sãu ºi a
fost arestat”, a afirmat un oficial
occidental. „Un militar american a
fost arestat duminicã, în legãturã cu
un incident care a provocat victime
civile”, a recunoscut ISAF, într-un
comunicat, adaugând cã „regretã
profund incidentul”.

m-au costat scump din
punct de vedere politic, dar
a meritat”, a mai spus fostul
prim-ministru, demisionat
din aceastã funcþie în luna
noiembrie anul trecut,
pentru a lãsa cale liberã
unui guvern de coaliþie, care
sã lupte împotriva crizei
datoriei. Noul lider al socia-
liºtilor - dupã toate probabili-
tãþile, ministrul de Finanþe,
Evangelos Venizelos, - va fi
ales pe 18 martie. Alegerile
anticipate ar putea fi organi-
zate între 29 aprilie ºi înce-
putul lunii mai.

La întâlnirea cu preºedintele Ba-
char al-Assad, Kofi Annan ºi-a
exprimat „profunda preocupare”
legatã de reprimarea sângeroasã
a miºcãrii de protest ºi i-a pre-
zentat preºedintelui o serie de
propuneri privind încetarea vio-
lenþelor în regiune, conform unui
comunicat al ONU. Pe de altã par-
te, miniºtrii de Externe arabi ºi ºeful
diplomaþiei ruse, Serghei Lavrov,
reuniþi la Cairo, au cerut încetarea
imediatã a violenþelor în Siria, „in-
diferent cine le genereazã”, evita-
rea oricãrei intervenþii strãine în
regiune ºi crearea „unui mecanism
de supervizare imparþial”.
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CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc, so-
licit angajare, maxim 40
– 50 Km în afara ora-
ºului. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.

OFERTE SERVICIU
Societate comercialã
angajeazã secretarã ºi
agenþi vânzãri. Aºteptãm
curriculum vitae pe adre-
sa: resurseumane3-
5@gmail.com. Relaþii
suplimentare la telefon:
0764/445.255.
Prepar torturi pentru
mese festive, folosind
ingrediente naturale. Re-
laþii la telefon: 0740/
645.126.

Filmez, fotografiez la
preþuri avantajoase al-
bume digitale cu calita-
te de înaltã rezoluþie ºi
filmãri de înaltã clasã
HD sau DV. Telefon:
0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Execut instalaþii sanita-
re, preþ avantajos. Te-
lefon: 0763/360.851.
Remediez ºi execut
tâmplãrie PVC ºi alu-
miniu, preþ convenabil.
Telefon: 0761/136.407.

Caut persoanã pentru
îngrijire bãtrân imobilizat
pentru ajutor în Craiova.
Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi
comerciale, deschid
puncte de lucru, modifi-
care capital, cesiune pãrþi,
modificare sediu social.
Telefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în
ulei sau tablouri peisaje,
portrete, etc. la coman-
dã. Telefon: 0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Te-
lefon: 0744/211.789;
0770/333.559.

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.
Amenajãri interioare. Te-
lefon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând garsonierã deco-
mandatã etaj 2/2 Nanter-
re, zona Puºkin, 48 mp,
boxã. Telefon: 0745/
541.194.
Vând garsonierã ºi ca-
merã cãmin. Telefon:
0761/375.104.

Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944;
0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând douã aparta-
mente (2 ºi 3 came-
re), împreunã sau se-
parat, semidecoman-
date, bilateral, reno-
vate ºi modernizate,
etaj 1/P+4, izolaþie
termicã, parchet ori-
ginal restaurat, ter-
mopan, centralã pro-
prie în fiecare aparta-
ment, Brazda lui No-
vac (zona BRD –
Complex Vechi), preþ
negociabil. Accept
credit Prima Casã.
Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament în
Craioviþa Nouã, su-
perîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/
4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon:
0744/271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere Mc’Donald. Tele-
fon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter,
preþ negociabil. Telefon:
0249/516.582; 0729/
004.018.
Corniþoiu, 2 decoman-
date, 4/ 4, mobilat, uti-
lat complet, 45.000 E.
Telefon: 0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 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 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan,
uºã metalicã, centralã,
izolaþie termicã, Craiovi-
þa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100
mp, centralã, AC, gresie,
faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane
închise, jaluzele exterioa-
re, izolaþie exterioarã,
cart. Sãrari, 79.000 euro,
negociabil. Telefon:
0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel:
0724/804.875.

CASE
Vând casã Siliºtea Cru-
cii, teren 5000 mp cen-
tral. Telefon: 0728/
053.012; 0744/319.448;
0747/115.485.
Particular, vând casã în
Centru. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m am-
prenta la sol, teren 280
mp, construcþie an
2000, str. „Ana Ipãtes-
cu”, preþ 135.000 euro,
negociabil. Telefon:
0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj,
25 km de Craiova, 3 ca-
mere + dependinþe, te-
ren+ vie, totul în curte
3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str.
„Zorelelor” nr. 1, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0751/
124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
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De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

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

0729/163.267

Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craio-
va, str. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti +
teren (4300 mp). Tele-
fon: 0768/710.866.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Braz-
dã sau Calea Bucureºti.
Telefon: 0723/692.884.
Schimb apartament 3
camere în Craioviþa cu
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa.
Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îm-
bunãtãþitã, cu aparta-
ment 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
facilitãþi cu apartament 2
camere în Craiova. Te-
lefon: 0770/918.018;
0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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, fân-
tânã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadastru,
intabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.

Vând teren 1 ha, des-
chidere drum uropean
Pieleºti (Pârºani) spate
Q. Fort (7 euro mp). Te-
lefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intra-
vilan 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
negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/
806.690.
Particular, vând pãdu-
re pe malul Oltului din-
colo de Slatina. Telefon:
0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000
mp, 1000 mp Calea
Bucureºti – Citroen,
Mazda, deschidere 35
m, ideal hale, depozite,
showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp,
Fermierului. Telefon:
0748/038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în
oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1500 mp în
Bãile Govora „Belve-
dere”, toate utilitãþile
instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

Proprietar vând 3 tere-
nuri: 5000 m cu 20 m
deschidere drum Euro-
pean  Craiova –  Balº-
Bucureºti, cu utilitãþi, pen-
tru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m
Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750
mp, 1500 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã
ºi cu 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,
plantaþie pomi pe margi-
nea lacului Fântânele.
Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amã-
rãºtii de Jos, Dolj. Tele-
fon: 0351/422.201.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break
20.000 km parcurºi, sta-
re excepþionalã. Telefon:
0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, die-
sel, 2005, full option, ga-
raj, unic proprietar. Tele-
fon: 0760/272.814.
Vând Hyunday Tucson,
fabricaþie 2007. Telefon:
0740/117.007.
Vând Nubira II, CDX fa-
bricaþie 2001. Telefon:
0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006,
full optional, piele, bleu-
marin metalizat, per-
fect, distribuþie nouã,
revizie Audi – service,
motor 2000 TDI. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înma-
triculat 2009, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0731/
580.605.

Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere cen-
tralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatricu-
latã recent nr. Bulgaria,
preþ negociabil. Telefon:
0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL
omologat, 2200 E, ne-
gociabil. Telefon: 0763/
647.330.
Vând Peugeot 206, fa-
bricaþie 2002, motor 1,4,
benzinã, climã, geamu-
rui securizate, oglinzi
electrice, închidere cen-
tralizatã, preþ 2000 euro,
negociabil. 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, poli-
zor flex D 125x 850 W.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând cal semigreu, 9
ani. Telefon: 0741/
975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie
35 lei; uºã interioare cu
toc 30 lei; linoleu pânzat
3 lei mp. Telefon: 0351/
801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobi-
nã inducþie, biele, furtu-
ne, 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,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi
ºi mobilã sufragerie Dro-
beta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând cazan 150 l. Tele-
fon: 0735/527.117.
Vând ºurã de fân ºi co-
ceni. Surcel Mihai, Sea-
ca de Pãdure, sat Veleni.
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.
Telefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm
nouã – 50 vedre; 2 scãri
duble din þeavã Ø 1/2;
roabã, cãruþ curte mare
cu douã roþi cu rulmenþi.
Telefon: 0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l
din geam cu naveta 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.
Vând 2 locuri de veci
Cimitirul Sineasca, la
poartã, negociabil. Te-
lefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri ver-
ticalã tip Horenca.Tele-
fon: 0724/967.663.
Vând anvelope iarnã
puþin uzate R 13/175/
70, 4 bucãþi ºi R 14/
185/60, 4 bucãþi, jenþi
4 gãuri. Telefon: 0762/
672.086.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Îm-
pãraþi Constantin ºi Ele-
na, 30/40 foiþa, 100 lei
înrãmatã. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pen-
tru calculator. Telefon:
0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 –
48, 1 cojoc gri cu glu-
gã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0724/452.643.
Vând bocanci militari
43-44, ghete 43, pan-
tofi 42-43, piese Dacia
noi, piese 445, þuicã 9
lei/litru, drujbã alpina de-
fectã, anvelope 165/13
noi 2 bucãþi, frigider
Electrostar 320 litri. Te-
lefon: 0721/179.420.
Vând masã pentru
calculator. Telefon:
0728/309.011.
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Vând ieftin injector pen-
tru centralã de încãlzire,
cântar. Telefon: 0729/
092.211.
Vând bicicletã de
damã 150 Ron, mini-
bicicletã 110 Ron, to-
tul negociabil. Telefon:
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. Te-
lefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, pu-
tinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Po-
dari. Vad comercial ex-
celent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând alternator 12 V
nou, aragaz trei ochiuri,
canistre 20 l metal, re-
ductor oxigen sudurã,
polizor (flex) D 125 X 850
w, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extrapar-
fumaþi preþ 120 Ron.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir,
judeþul 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 ma-
nualã, preþ 30 lei. Di-
nuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu ju-
mãtate vechi – jumã-
tate nou, 1 leu/kg. Di-
nuþi Ilie, Comuna În-
torsura – 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 maºinã cusut Nau-
man, bicicletã medicalã,
cãrþi multe de tot felul,
ceasuri de masã, apara-
te de radio, insigne, me-
dalii, pardesie, paltoane.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Tele-
fon: 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
Podari, Vîrvor, Þuglui,
etc, cu apã ºi curent.
Garsonierã Craiova. Te-
lefon: 0748/195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi vou-
cher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. Plata pe
loc. Telefon: 0723/
918.382.

Cumpãr centralã termi-
cã pe lemne mai micã
decât 0,60 X 0,60 m,
chiar dacã nu este
STAS. Telefon: 0766/
304.708.
Cumpãr pui Particular,
cumpãr de Schnauzer,
veveriþe ºi arici. Telefon:
0721/995.405.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Primim în gazdã doam-
nã singurã fãrã copii, ne-
poþi ºi obligaþii majore,
camerã acces la bucã-
tãrie, baie, vine 5 zile pe
lunã în cele 2 camere
disponibile. Telefon:
0766/304.708; 0251/
359.300.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat. Tele-
fon: 0748/105.609.
Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp)
pentru birouri, zonã cen-
tralã, singur în curte. Te-
lefon: 0727/356.383.
Închiriez sau vând loca-
þie pentru creºterea al-
binelor, pãsãrilor, capri-
nelor, pepinierã pomi,
flori ºi creºterea pãstrã-
vului în bazine. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Caut colegã de camerã
la bloc, lângã Facultatea
de Medicinã. Telefon:
0351/442.970.
Închiriez halã industrialã
central, 1800 m.p. cu
toate utilitãþile. Telefon:
0721/995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comer-
cial termopan 18 mp.
Telefon: 0722/943.220;
0740/649.518.
Închiriez apartament –
de preferat firmã. Tele-
fon: 0769/477.662.

Ultracentral, toate con-
diþiile, 3 camere, deco-
mandat, Proiect M. Te-
lefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi
comerciale. Telefon:
0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195; 0351/429.196.
Proprietar, închiriez în
regim hotelier garsoni-
erã de lux, parter, Ro-
vine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Închiriez apartament
nemobilat Craioviþa
Nouã, 100 E. Telefon:
0744/139.476; 0740/
509.191.
Închiriez apartament 2
camere central, zona
Primãriei Craiova, aer
condiþionat, termopa-
ne, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon:
0722/753.922.
Spaþiu ultracentral
lângã Romarta, ex-
cepþional, parter, bloc,
4 camere, intrare se-
paratã de locatari, bal-
con închis, microcen-
tralã, alarmã, gresie,
faianþã, pretabil inclu-
sive pentru douã ca-
binete, birouri, diver-
se activitãþi. Telefon:
0722/956.600.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pen-
tru prietenie eventual
cãsãtorie. Telefon: 0740/
895.691.
Pensionar, frizer, 63/1.70/
80 doresc doamnã 52-
58 ani, fãrã obligaþii,
eventual casã. Telefon:
0771/385.193.
Tânãr, 35 ani, fãrã obli-
gaþii, locuinþã în Craiova,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã serioasã, vârstã
apropiatã, pentru convie-
þuire. Telefon: 0749/
021.785; 0764/384.089.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Primãria ºi Consiliul Local
Bucovãþ scoate la licita-
þie prin închiriere în data
de 30.03.2012 cele douã
gospodãrii anexã din
com. Bucovãþ satul
Leamna de Sus. Caietul
de sarcini se gãseºte la
sediul Primãriei Bucovãþ.
Regina Margareta rezol-
vã probleme de naturã
vrãjitoreascã. Telefon:
0764/096.730.

Cine a pierdut un cãþel
tânãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cum-
pãrãtor a unei afaceri,
foarte frumoase, sãnãto-
sã, (pepinierã cãpºuni,
trandafiri, pomi fructiferi
ºi pãsãri, posibil ºi anima-
le. Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, su-
naþi la telefon: 0724/
512.304.

DECESE
Familia indureratã
anunþã încetarea din
viaþã a celei care a fost
DOINA  ALEXANDRINA
POTÂNC, în vârstã de
75 ani. Înhumarea a
avut loc duminicã, 11
martie 2012, la cimitirul
Catolic din Craiova.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace!
CONDOLEANÞE
Colegii din DSP Dolj
sunt alãturi de dr.
Popescu ªtefan, la
greaua durere prici-
nuitã de decesul soa-
crei ºi transmit since-
re condoleanþe. Dum-
nezeu sã o odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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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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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
spspspspsp               rtrtrtrtrt

Încã un meci în “Primera”, încã un
scandal cu Real Madrid în prim-plan. Echi-
pa lui Jose Mourinho s-a impus, sâmbãtã
searã, cu 3-2 (Higuain ºi “dublã” Ronal-
do) în deplasarea de pe terenul lui Betis
Sevilla, însã victoria a venit graþie unor
grave mari de arbitraj.

Neaºteptatul debut al lui Gorka Sagues
în prima ligã spaniolã nu a fost tocmai cel
visat de “fluieraº”. “Centralul” a condus
doar 45 de minute partida, dupã acciden-
tarea lui Eduardo Iturralde Gonzalez, dar
a fost suficient încât sã stârneascã un nou
scandal cu madrilenii în prim-plan.

Sagues a trecut cu vederea nu mai pu-
þin de trei henþuri în careu ale madrileni-
lor: ultimele douã la aceeaºi fazã. Mai în-
tâi, la scorul de 2-2, centrarea trimisã în
careul lui Casillas a fost opritã cu mâna de
Xabi, pentru ca apoi, momentul cel mai
discutat sã vinã în ultimele secvenþe, când
Ramos a întins braþul pentru a intercepta
o minge, balon atins cu mâna ºi de Mar-
celo înainte sã ajungã la Ramos.

În conferinþa de presã de dupã meci,
antrenorul Jose Mourinho a declarat cã nu
a vãzut bine fazele, neavând vizibilitate de
pe bancã: “Arbitrajul a fost bun, nu ºtiu

“Galacticii”, favorizaþi din nou de arbitri“Galacticii”, favorizaþi din nou de arbitri“Galacticii”, favorizaþi din nou de arbitri“Galacticii”, favorizaþi din nou de arbitri“Galacticii”, favorizaþi din nou de arbitri
dacã a fost penalty,
eram prea departe de
fazã ºi nu mã pot pro-
nunþa, nici n-am vãzut
al doilea gol al lui Betis
din cauza asta”.

Intuiþia lui
Guardiola
Tehnicianul rivalei

Barcelona, Josep Guar-
diola, parcã a presimþit
ce avea sã se întîmple.
Într-un interviu dat sãp-
tãmâna trecutã celor de
la El Mundo Deportivo,
acesta a declarat: “A
arbitra în La Liga este
foarte dificil, mai ales în ultimul timp, de
când a sosit Mourinho. Sunt mari presiuni
fãcute asupra arbitrilor. Federaþia ar trebui
sã intervinã ºi sã clarifice situaþia. Înþeleg
cã din a fi prieten cu preºedintele federaþiei
nu ai decât de câºtigat” (n.r. ºeful Realului,
Florentino Perez, ºi cel al federaþiei spanio-
le, Angel Maria Villas, sunt amici apropiaþi).

Altfel, presa catalanã apãrutã duminicã a
luat foc. “Ce ruºine! Un nou triumf al Rea-

lului acompaniat de scandal arbitral”, s scris
cotidianul Sport în textul numit sugestiv “Real
are titlul în mâinile sale”. “Mâinile sus!”, a
titrat ºi El Mundo Deportivo. În schimb,
madrilenul Marca s-a mulþumit sã remarce
cã “Real a ieºit cu bine din ambuscadã. Gaz-
dele au reclamat douã penalty-uri la Xabi ºi
Ramos”. ªi As a remarcat cele douã faze,
dar a mai specificat cã “Sagues l-a iertat pe
Kaka de al doilea galben”.

Dupã ce runda trecutã, la 2-2 pe “Meaz-
za” cu Catania, a plâns Cambiasso, ca reac-
þie la fluierãturile fanilor în clipa schimbãrii
(era 0-2 în acel moment), vineri searã, chiar
în ziua în care Inter îºi sãrbãtorea cea de-a
104 aniversare, a venit rândul mult încerca-
tului antrenor al „nerazzurrilor” sã se des-
carce, tot pe margine, la 2-0 cu Chievo, în
deplasare.

Erau prelungirile partidei de pe “Bente-
godi”, partidã în care Chivu a fost doar re-
zervã, când Diego Milito stabilea scorul fi-

ªi bãrbaþii plâng câteodatã!

Victoria ce i-a salvat postul,
stropitã cu lacrimi de Ranieri

nal ºi-i lua o piatrã de pe inimã tehnicianului
de 60 de ani, care la fiecare dintre ultimele
jocuri a jucat sub povara unui ultimatum.
Asta dupã ce tot “Il Principe” aruncase în
aer pulsul lui Ranieri, cu penalty-ul ratat în
minutul 14, ºi apoi alt argentinian, Samuel,
perforase cu capul zidul veronez (87)!

“Da, m-am emoþionat, pentru cã þin mult
la Inter. Dar luasem prea multe palme. Am
plâns dupã victorie ºi sunt mulþumit pentru
jocul bun. Bãieþii meritau sã câºtige dupã o
lunã ºi jumãtate de chin. Dacã n-am murit
pânã acum trebuie sã folosim toate armele
sã revenim”, a zis Ranieri, care, conform
presei din Peninsulã, mai poate rãmâne la

Inter ºi din varã doar dacã prinde locul 3
(ultimul de CL) în campionat sau se calificã
în semifinalele Ligii.

Dintre acestea doar ultima pare cât de cât
realizabilã (“nerazzurrii” având de întors un
0-1 cu Marseille pentru a accede în “sfer-
turi”), deoarece în intrecerea internã lom-
barzii se aflã doar pe locul 7, la nu mai puþin
de 8 puncte de treapta a treia a podiumului,
ocupatã de Lazio, neincluzând aici ºi meciul
de asearã al capitolinilor, cu Bologna.

47 de zile trecuserã de la ultimul succes
al lui Inter, 2-1 cu Lazio. În seria negativã
de 9 partide în toate competiþiile, “neraz-
zurrii” au scos doar douã remize.

Bogdan Lobonþ a ºtiut sã profite
de absenþa titularului Stekelenburg
(suspendat). Integralist în deplasa-
rea de la Palermo, portarul român a
fost unul dintre cei mai buni jucã-
tori de pe teren, permiþându-i Ro-
mei sã câºtige cu 1-0 (Borini 3).

Lobonþ, salvatorul Romei
Mereu pe fazã, nu mai puþin de

7 parade a avut ex-dinamovistul,
dintre care trei au fost cu adevãrat
salutare. Suficient pentru mass-
media italianã sã susþinã cã mai
ales datoritã lui trupa condusã de
Luis Enrique a luat trei puncte. “Lo-

bonþ a fost foarte implicat.
A salvat multe mingi. A fost
bravissimo la ºuturile lui
Miccoli ºi, în special, Mu-
noz”, a scris cotidianul ro-
man Il Messaggero. La
Gazzetta dello Sport a
completat: “Prestaþia lui
Lobonþ i-a exasperat pe cei
de la Palermo”.

Agenþia Datasport i-a
dat nota 6,5 ºi a scris: “Lo-
bonþ a fost pus de multe
ori în dificultate la ºuturi-
le de la distanþã, a interve-
nit de câteva ori nesigur,
dar finalmente a ºtiut sã
iasã din încurcãturã. Douã
dintre parade au fost real-
mente mari”.

Atacantul
Daniel Niculae
a reuºit un gol
vital pentru
Nancy. Ex-
rapidistul a
punctat sâmbã-
tã pentru
echipa lui în
derby-ul pentru
evitarea
retrogradãrii
disputat pe
terenul lui Nice
(1-1).

Integralist la oaspeþi, “Nico” a deschis scorul în
minutul 12, din pasa lui Mollo, ºi a ajuns la 6 goluri
marcate în actualul sezon al Ligue 1. Scorul final a
fost stabilit de Dja Djedje în minutul 37.

Datoritã acestui rezultat, Nancy (27p) a sãltat pe 17
în clasament, primul loc deasupra liniei care delimitea-
zã zona retrogradabilã. Asta fãrã a lua în calcul meciul
în care urmãtoarea clasatã, Dijon (tot 27p), a înfruntat
asearã liderul PSG.

Daniel Niculae i-a adus
un punct mare lui Nancy

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 28-A

Bolton – Queens PR 2-1
Aston V. – Fulham 1-0
Chelsea – Stoke 1-0
Sunderland – Liverpool 1-0
Wolves – Blackburn 0-2
Everton – Tottenham 1-0
Man. United – West BA 2-0
(La oaspeþi, Gabriel Tamaº a bifat toate

minutele)
Swansea – Man. City 1-0
(Costel Pantilimon a fost rezervã la City)
Norwich – Wigan (asearã)
Arsenal – Newcastle (azi, ora 22:00, Dg.Sp.3)
Clasament: 1. Man. United 67p, 2. Man.

City 66p, 3. Tottenham 53p, 4. Arsenal 49p (27j),
5. Chelsea 49p...16. Blackburn 25p, 17. Bolton
23p, 18. Queens PR 22p, 19. Wolves 22p, 20.
Wigan 20p.

BUNDESLIGA –
ETAPA A 25-A

Stuttgart – Kaiserslautern 0-0
Bayern – Hoffenheim 7-1
Mainz – Nurnberg 2-1
Koln – Hertha 1-0
Wolfsburg – Leverkusen 3-2
M’gladbach – Freiburg 0-0
Augsburg – Dortmund 0-0
Bremen – Hannover 3-0
Schalke – Hamburg (asearã)
Clasament: 1. Dortmund 56p, 2. Bayern 51p,

3. M’gladbach 48p, 4. Schalke 44p (24j), 5. Le-
verkusen 40p...14. Hamburg 27p (24j), 15. Aug-
sburg 23p, 16. Hertha 23p, 17. Freiburg 22p,
18. Kaiserslautern 20p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 26-A

Sociedad – Zaragoza 3-0
Malaga – Levante 1-0
Gijon – Sevilla 1-0
Betis – Real Madrid 2-3
Atl. Madrid – Granada 2-0
Espanyol – Rayo V. 5-1
Valencia – Mallorca 2-2
Santander – Barcelona, Osasuna – Bilbao

(asearã).
Villarreal – Getafe (azi, ora 22:00)
Clasament: 1. Real Madrid 70p, 2. Barcelo-

na 57p (25j), 3. Valencia 44p, 4. Malaga 40p, 5.
Levante 38p...16. Granada 28p, 17. Villarreal 27p
(25j), 18. Santander 24p (25j), 19. Gijon 24p,
20. Zaragoza 18p.
SERIE A – ETAPA A 27-A
Napoli – Cagliari 6-3
Chievo – Inter 0-2
(La oaspeþi, Cristi Chivu a rãmas pe ban-

ca de rezerve)
Palermo – Roma 0-1
(Bogdan Lobonþ a fost integralist la

capitolini)
Catania – Fiorentina 1-0
Genoa – Juventus 0-0
Milan – Lecce 2-0
Atalanta – Parma 1-1
Cesena – Siena 0-2
(Adrian Mutu ºi Paul Codrea nu s-au re-

gãsit în loturile celor douã echipe)
Lazio – Bologna, Novara – Udinese (asearã).
Clasament: 1. Milan 57p, 2. Juventus 53p,

3. Lazio 48p (26j), 4. Napoli 46p, 5. Udinese 46p
(26j)...16. Parma 31p, 17. Cagliari 31p, 18. Lec-
ce 25p, 19. Novara 17p (26j), 20. Cesena 17p.
LIGUE 1 – ETAPA A 27-A

Ajaccio – Marseille 1-0
Brest – Bordeaux 0-2
Evian TG – Sochaux 2-3
Nice – Nancy 1-1
Toulouse – Lorient 1-1
Valenciennes – St’Etienne 1-2
Lyon – Lille 2-1
Dijon – Paris SG, Rennes – Auxerre, Montpel-

lier – Caen (asearã).
Clasament: 1. Paris SG 55p (26j), 2. Mon-

tpellier 54p (26j), 3. Lille 47p, 4. St’Etienne 46p,
5. Toulouse 44p...16. Nice 27p, 17. Nancy 27p,
18. Dijon 27p (26j), 19. Sochaux 24p, 20. Au-
xerre 23p (26j).
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LIGA I – ETAPA A XX-A
FC Vaslui – Concordia 4-0
Au marcat: Wesley 13, Adailton 34, Paito 43, Sânmărtean 64.
Gaz Metan – CFR Cluj 1-1
Au marcat: C. Petre 3 / Kapetanos 13.
Oţelul – Ceahlăul 0-0
Pandurii – Dinamo 2-2
Au marcat: Viera 6, Pintilii 82 – din penalty / Dănciulescu 16, M.

Niculae 29.
Sportul – FC Braşov 2-1
Au marcat: V. Lazăr 34, Dobre 61 / Ilioski 17.
Meciurile FCM Târgu Mureş – Voinţa Sibiu şi Rapid – Petrolul

s-au disputat după închiderea ediţiei.
Astăzi

„U” Cluj – Steaua – ora 19 (Dolcesport 1)
Astra Ploieşti – CS Mioveni – ora 21.30 (Digisport 1)

 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XX-A

Dinamo 20 13 5 2 36-12 44
CFR Cluj 20 13 4 3 39-15 43
Rapid 19 11 5 3 31-18 38
FC Vaslui 20 11 3 6 34-18 36
Steaua 19 10 5 4 25-14 35
Oţelul Galaţi 20 9 5 6 17-15 32
Pandurii 20 8 7 5 32-22 31
„U” Cluj 19 7 8 4 25-19 29
Astra Ploieşti 19 6 7 6 17-18 25
FC Braşov 20 6 5 9 21-20 23
Ceahlăul 20 5 8 7 17-25 23
Gaz Metan 20 6 4 10 27-34 22
Voinţa Sibiu 19 5 5 9 13-22 20
Sportul Stud. 20 4 8 8 21-33 20
Petrolul 19 4 6 9 16-23 18
FCM Tg. Mureş 19 3 7 9 17-26 16
Concordia 20 3 5 12 13-36 14
CS Mioveni 19 2 3 14 12-43   9

Principalele favorite la titlu, Di-
namo şi CFR Cluj, au pierdut deja
primele puncte în 2012, oferind
ocazia urmăritoarelor să strângă cât
de cât clasamentul la vârf. „Câinii”
au terminat la egalitate un meci cu
patru goluri la Târgu Jiu, în stilul
obişnuit al formaţiei lui Petre Gri-
goraş, care joacă ofensiv în faţa
oricărui adversar. Siamezii din ata-
cul lui Dinamo, Dănciulescu şi Ni-
culae, au întors avantajul iniţial al
gazdelor, luat datorită lui Viera, iar
scorul final  fost stabilit din penalty
de Pintilii, când Pandurii evolua în
inferioritate din cauza eliminării lui
Voiculeţ (min 66). Atât cartonaşul
roşu, cât şi lovitura de pedeapsă au
fost acordate eronat, de Haţegan,
arbitru desfiinţat etapa trecută de
Porumboiu. Ciobotariu a apreciat
la final replica gorjenilor, care au
avut iniţiativa mai mult decât lide-
rul, chiar şi când au evoluat în in-
ferioritate numerică. „Pandurii e
echipă de primele patru locuri, sper
să evolueze cu toate echipele aşa
cum au făcut-o cu noi”, a spus an-
trenorul lui Dinamo,  iar  Grigo-
raş i-a servit replica: „Noi am bătut
pe Steaua, Rapid, CFR Cluj şi nu
am pierdut cu Dinamo, deşi am ju-
cat cu un om în minus, aşa că nu
ne poate acuza nimeni că facem
anumite jocuri”. Preşedintele Con-
descu a fost dezamăgit totuşi de
rezultat, ţinând cont de superiorita-
te echipei sale: „Am fost maso-
chişti, le-am făcut cadou golurile
şi punctul”. De la Târgu Jiu nu a
lipsit nici mesajul obişnuit al fanilor
Ştiinţei: „Prezenţi pentru Craiova”.

Eşecuri la volei şi handbal,
succes pentru baschetbaliste

Campioana Remat Zalău a câşt i-
gat  şi cel de-al do ilea meci din due-
lul cu SCM U Craiova în play-off-ul
Diviziei A mas culină de volei , tot
cu  3-0, la  fel ca şi prima partidă, pe
seturi: 25-18, 25-17, 25-23. Partida
de la Craiova a fost disputată, dar
valoarea şi experienţa zălăuanilor au
făcut diferenţa. „Am încercat să fa-
cem un joc bun, asta ne-am propus.
Din păcate, as tăzi s-a văzut o  dife-
renţă mare de valoare şi nu s e spu-
ne degeaba că Zalăul este o echipă
foarte bună, foarte bine o rgan izată,
bine pregătită şi cu ş ans e mari la
titlu. Felicit băieţii pentru modul în
care au abordat jocul acesta, poate
ne trebuia mai mult curaj, mai multă
îndrăzneală pentru a fi luat  măcar
un  set”, a  declarat antrenorul Dă-
nu ţ Pascu, acesta utilizând jucăto-
rii: Vânătoru (căpitan), Adrian  Bris-
can, Ionuţ  Ion , Ionuţ  Rus , Cristian
Ciortea, Marian  Bala şi Milos Ga-
vrilovic (libero); au mai evoluat Io-
nuţ  Telelu, Filip  Todor, Nico lae
Ghionea. “De fiecare dată când ju-
căm cu Craiova, ne aşteptăm la un
meci dificil. Îmi p lace cum joacă

aceas tă echipă. Serv iciu l a  mers
bine, mă bucur că am făcut p relua-
rea bine ş i es te foarte uş or s ă joci
când faci bine preluarea”, a decla-
rat  la final an trenorul Zalăulu i, Ma-
riusz Sordyl. Craioven ii vor întâlni
în grupa 5-8 învinsa d in meciul Mu-
nicipal Piatra Neamţ şi Unirea Dej.

Eşec şi pentru echipa feminină de
volei SCM Craiova, care a cedat cu
3-1 (25-20, 25-20, 13-25, 25-13) în de-
plasare la Unic Piatra Neamţ, pierzând
astfel şansa de a-şi depăşi adversara
în clasament pentru a aborda play-
off-ul de pe locul 6. „Ne-a bătut echi-
pa mai bună. Am început în avantaj,
dar am terminat foarte rău. Încercăm
să ne corectăm şi să ne prezentăm
cât mai bine în play-off”, a declarat
antrenorul Craiovei, Marian Constan-
tin. Oltencele au o misiune aproape
imposibilă în sferturile campionatu-
lu i, în care vor întâlni campioana,
Tomis Constanţa.

Echipa feminină de handbal  SCM
Craiova a făcut o primă repriză foarte
bună la Bucureşti în faţa CSM-ului,
conducând la pauză cu 13-12, însă a
fost învinsă cu 27-23 şi are şanse mi-

nime de a mai rămâne în prima ligă.
„A fost un meci încrâncenat şi nu am
avut o bancă de rezerve la acelaşi ni-
vel cu gazdele. Din păcate, am ratat
foarte mult şi pe final am cedat. Este
destul de greu să joci în doar 3-4 ju-
cătoare”, a spus Bogdan Burcea, an-
trenorul Craiovei. Cea mai bună jucă-
toare a SCM-ului a fost Roxana Han,
care a marcat 10 goluri, celelalte reu-
şite ale oltencelor fiind semnate de:
Briscan 5, Ilie 3,  Lazarin 2, Crăciun 2,
Florică 1. De partea cealaltă, vetera-
na Alina Dobrin a fost principala mar-
catoare, cu 5 goluri.

Echipa feminină de baschet  SCM
Craiova s-a impus la scor pe teren
propriu în meciul cu Rapid Bucureşti,
scor 108-65 (31-16, 34-9, 21-23, 22-
17). Antrenorul Liviu Manea le-a fo-
losit pe: Greer (12), Bartee (24), Borş
(16), Simionca (7), Hoskins (25), in-
trând  pe parcurs: Gavrilă (8), Bon-
ciog (4), Ştefan (12) şi Niţă. „Un meci
frumos şi s pectacu los făcut de fete.
O victorie care ne asigură poziţ ia a
şaptea în clasament . Este un joc care
ne dă speran ţe pentru play-off”, a
declarat Manea.

Târgu Jiu, pământ interzis pentru favoritele la titlu

După ce le-a învins pe CFR, Steaua
şi Rapid, echipa lui Grigoraş nu a
pierdut cu Dinamo, pe care a
atacat-o în inferioritate numerică

Dinamo păstrează distanţa minimă
faţă de CFR deoarece şi echipa din
Gruia s-a împiedicat la Mediaş. Ka-
petanos a marcat din nou pentru
„feroviari” şi tot el putea aduce vic-
toria în final. Nu ar fi fost echita-
bil, gazdele meritând punctul adus
de execuţia cu stângul a lui Ciprian
Petre la revenirea în poarta CFR-
ului a indezirabilului până recent
Stăncioiu. Vasluiul s-a apropiat pu-
ţin de fruntaşe după ce a zdrobit
acasă pe Concordia Chiajna în me-
ciul care a deschis etapa. Portarul
israelian al oaspeţilor, Baruch, şi-a
semnat concedierea prin cele 3
goluri pe care le-a înlesnit în prima
repriză, cât a evoluat. Primarul de
la Chiajna l-a dat afară după meci
şi a anunţat că desfiinţează echipa
dacă se adeveresc zvonurile privind
trucarea jocului pentru câştiguri la
pariuri. În ciuda rezultatului con-
cludent, Ana Maria Prodan s-a lan-
sat într-un scandal presărat cu jig-
niri şi ameninţări cu Adrian Porum-
boiu, motivul fiind, culmea, arbi-
trajul, unul de altfel impecabil.

Tensiuni în curtea campioanei
Campioana Oţelul nu a marcat

în primele două meciuri din 2012
şi a obţinut un singur punct după
ce a întâlnit o altă nou-promovată,
Ceahlăul. Au apărut primele tensi-
uni între Marius Stan şi Dorinel
Munteanu. „Echipa nu marchează
pentru că nu joacă. Nu avem ritm,
nu avem idei, avem un joc stereo-
tip”, a comentat preşedintele după
meci. „Nu îmi voi da demisia, voi

pleca doar dacă voi fi demis. Tre-
cem printr-o perioadă mai puţin
fastă, însă jocul echipei totuşi îmi
dă speranţe. Putem reînnoda o se-
rie de rezultate pozitive”, a fost răs-
punsul tehnicianului. Sportul a avut
o revenire de efect ieri contra Bra-
şovului şi i-a încheiat invincibilita-
tea lui Şumudică, deşi a evoluat cu
un jucător mai puţin în ultima ju-
mătate de oră a meciului. Astăzi
sunt programate ultimele două jo-
curi ale etapei. Steaua joacă la Cluj
şi conform zvonurilor ar avea vic-
toria asigurată în faţa echipei pe care
a „arvunit-o” cu valiza în urmă cu
câţiva ani. Palmaresul direct al ulti-
melor confruntări este favorabil
Stelei, iar penalizările dictate de
Walter propriilor jucători par cel
puţin neinspirate dacă nu cumva
suspecte înaintea unui meci atât de
important, mai ales după punctul
adus din Giuleşti. Sfat pentru pa-
riori: peste 2,5 goluri, aşa cum a

fost şi în tur, când Steaua s-a im-
pus cu 2-1 la Ploieşti. Ambele echipe
joacă pe atac, în plus, dacă va fi
„teatru”, aşa cum se speculează,
trebuie să fie un scenariu compli-
cat, cu goluri. Ultimul meci al eta-
pei a 20-a se joacă la Ploieşti, Astra
întâlnind Mioveniul. După eşecul
suprinzător de la Sibiu, Toni Con-
ceicao este condamnat să câştige
în faţa lanternei, altfel imprevizibi-
lul patron Ioan Neculaie putând

recurge la cea de-a patra schim-
bare pe banca tehnică din acest
sezon. Mioveniul a dat o replică
bună Stelei, dar pe de altă parte
satelitul Astrei a făcut apoi egal cu
echipa lui Ilie Stan. Fatai va reveni
după suspendare la Astra. Sfat pen-
tru pariori: x la pauză, terenul greu
de la Ploieşti şi tactica defensivă
abordată probabil de Marian Pană
putând duce la un 0-0 după prime-
le 45 de minute.
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